
is a Tornai Pincészet Zenit borát ítélte a leg-
jobbnak, így Bük város bora 2016-ban és a 
Gyógy-bor Fesztivál bora címet is a somlói 
pincészet kapta. A  második és a harma-
dik a kőszegi Alasz pincészet Gála couvéje 
és Blauburgere lett. A hölgyek borának a 
Badacsonyi Pinceszövetkezet Traminiját vá-
lasztották.

Az egész fesztivál során hat helyszínen 
peregtek az események. Délután öt órá-
tól indult a Gyermekszínpad, aztán ezzel 
egyidőben megnézhettük a Történelmi 
udvarban a hagyományőrzőket, meg-
kóstolhattuk az étkeiket. De már főztek a 
Gasztroszínpadon is. Hallottuk, hogy a Jazz 
színpadon is szól már a zene. A legnagyobb 
két színpadon a Bük és a Bor színpadon a 
magyar zene legjobb együttesei váltották 
egymást.

Kapkodtuk a fejünket és a műsorfolyam-
nak megfelelően váltogattuk a helyünket. 
Az év legnagyobb sikere, felfedezése a 
nagyméretű LED fal volt, ahol nyomon le-

11. Gyógy-bor Napok és Gasztrofesztivál

hetett követni a Gasztro és a Bük színpad 
eseményeit, a Bor színpad válogatásait.

A Budapest Bár, a Kutya vacsorája, a Cim-
baliband, a Csík Zenekar, a Deák Bill Blues 
Band, Török Ádám és a Mini, az Intim Tor-
na Illegál, a Margaret Island, a Magashegyi 
Underground, a Kállay-Saunders Band, a 
Magna Cum Laude voltak a legnevesebb 
együttesek, de kívülük még több tucatnyi 
program zajlott.

Főzött a Gasztroszínpadon Búza Sándor, 
Varga Lívius, Dömötör Tamás, Majthényi 
László, Nika Róbert, Bánszky Péter.

A bor és gasztro fesztiválon természete-
sen óriási volt a bor választék, de ételből is 
volt bőségesen. De a sört kedvelőknek sem 
kellett boltba menni a kedvenceinkért.

Tóth Tamás és csapata ismét kiválóan 
vizsgázott. A bükieken kívül rengeteg ven-
dég is kint volt a fesztiválon, akik viszik váro-
sunk, a fesztivál hírnevét.

Sajnos vége az idei fesztiválnak. De már 
várjuk a jövő évit! Varga Zsolt

A fesztivál megnyitója

Már sokan vártuk… Az előző évek alap-
ján a város legnagyobb rendezvényévé 
vált a bornapok. Már tíz nappal a feszti-
vál előtt egy szakmai zsűri döntött a vá-
ros boráról, társadalmi zsűri a fesztivál 
boráról, és a környékbeli borhölgyek is 
megválasztották a hölgyek borát. Azon-
ban ez a fesztiválig hétpecsétes titok 
volt. Aztán a fesztiválnyitó napon szer-
dán minden kiderült.

A megnyitón Ágh Péter országgyűlési 
képviselő, dr. Kondora Bálint megyei köz-
gyűlési alelnök, és Dr. Németh Sándor pol-
gármester nyitotta meg a rendezvénysoro-
zatot. Tóth Béla szervező szólt a borverseny 
lefolyásáról. A szakmai és a társadalmi zsűri 

Júliusi számunk tartalmából: 
11. Gyógy-bor Napok 1-2. oldal
Ünnepi köszöntő 4. oldal
Nyári táborok 5 és 7. oldal
Orvosi rovat 6. oldal
Roma nemzetiségi nap 9. oldal
Sporthírek 10. oldal
Etno Folk, kézi aratás 11. oldal
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Az idei évben már 26. alkalommal érkez-
tek arató bandák Bükre, hogy a hagyo-
mányos kézi kaszálós aratási bemutatón 
részt vegyenek. 

Az aratónap részeként a délelőtti órákban 
az Atriumban Tóth Tamás intézményvezető 
nyitotta meg a szabadtéri kiállítást. A  tavalyi 
évi nagysikerű aratási felvonulást és kézi ara-
tást 20 képben örökítették meg a kiállításon. 
Büki László a Vaskarika főszerkesztője és Varga 
Zsolt a Trió Televízió és a Büki Újság főszer-
kesztője által készített képeket az eseményről. 

Az építkezés befejezését követően Ba-
ranyai Róbert alpolgármester tájékoz-
tatott bennünket a munkálatokról : 

Már 2015-ben elkezdődött az alépítmé-
nyek kivitelezése, több helyen kellett cse-
rélni az ívóvíz hálózatot, keresztmetszetet 
növeltek a Petőfi utcában, az elöregedett 
szennyvízcsövek egy részét is cserélték. 
Megoldottuk a csapadékvíz elvezetését, a 
nemrég kialakított Nestle parkoló csapadék-
vizét is levittük a Gyár utcai gerinc vezetékig. 
A  beruházás összességében 160 millió fo-
rintba került, és 540 méter hosszan újították 
fel az Ipar utca mindhárom szakasza.

Az idei évben is könyvbemutatóval 
kezdődött a büki aratófesztivál. Balogh 
Lajos Büki tájszótár című könyvének 
második kiadása látott napvilágot, a 
Bük750 sorozaton belül. Ez a sorozat 
harmadik darabja. 

Dr. Németh Sándor polgármester, Dr. 
Gyurácz Ferenc a Magyar Nyugat Könyv-
kiadó főszerkesztője, és Balogh Ágnes, Ba-
logh Lajos lányának a részvételével mutat-
ták be Bükön, az Aratófesztivál délelőttjén a 
Bük 750 sorozat legújabb darabját.

A Büki tájszótár 2004-ben jelent meg, 
a büki származású Balogh Lajos nyelvész 
professzor munkája, amelyben feldolgoz-
ta azokat a szavakat, nyelvi kifejezéseket, 
amelyek Bükre, a környékére jellemzőek, 
vagy amelyeket a közelmúltban használ-
tak. A 2004-ben kiadott könyv valamennyi 
példánya már korábban elfogyott. Így Ba-
logh Lajos felkérést kapott a várostól egy 
második kiadás előkészítéséhez. A  z első 
könyvkiadását követően büki tartózkodásai 
idején a mű szerzője gyűjtötte továbbra is 
a tájszavakat, olyanokat, amelyek kimarad-
tak az első könyvből. Így a második kiadás 
bővített változatnak tekinthető.

Dr. Gyurácz Ferenc irodalomtörténész, 
a könyv kiadója elmondta: Erre a könyvre 
büszke vagyok, mint büki, mert visszaidézi a 
Bükön töltött gyermekkoromat. Megtalálom 
benne mindazokat a szavakat, kifejezéseket, 
amelyek akkor a faluban jellemzők voltak.

A könyv megvásárolható a büki turiszti-
kai szervezet irodáiban. V. Zs.

Balogh Lajos: 
Büki tájszótár – második kiadás

Aratási fotókiállítás

Bár a rendezvényen nem tudott részt 
venni Gagyi Levente, a Vas Megyei Közgyű-
lés bizottsági elnöke, de Nika Róbert tolmá-
csolta képviselő úr üdvözlő levelét.

A kiállítás megnyitóján részt vettek az 
aratóbandák képviselői is, akik aztán önma-
gukkal találkoztak a fényképeken. A török-
bálintiak megjegyezték: minden évben va-
lamit tanulnak, ellesnek Bükön. Most ezt a 
szabadtéri kiállítás ötletét viszik magukkal, 
ők is szeretnének egy ilyet a városukban 
megvalósítani. Varga Zsolt

Az Ipar utcai felújítással párhuzamosan 
7  közművesített telket is kialakíttatott az ön-
kormányzat, amelyet értékesíteni szeretnének.

A kialakított telkekből három a Gyár ut-
cára néz, négy telek az Ipar utcában van. Az 
Ipar utcai telkek valamivel kisebbek, 800-880 
négyzetméteresek, a Gyár utcaiak 1000-1400 
négyzetméter közöttiek. Az áraik átlagos büki 
árak. A kisebb telkek ára négymillió, a legna-
gyobb ötmillió forintba kerül, melyeket pályá-
zat útján lehet megvásárolni. Elsősorban fiatal 
házas családoknak kínálja az önkormányzat a 
telkeket. A pályázatot az önkormányzat az év 
végéig meghosszabította.

Befejeződött az Ipar utcai beruházás,  
építési telkeket is kialakítottak

Tóth Tamás megnyitja a kiállítást

A város polgármestere, a könyv írójának a lánya,  
a könyv kiadója

A Trió TV adásait elérheti, 
később visszanézheti:

www.triotvdunantul.hu 
honlapon.
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dőket egyházközségünkben. Kimondani is 
sok, hogy több mint fél évszázad, vagy több 
mint egy emberöltő. Ennyi időt szolgálatban 
tölteni nem kis dolog.

Úgy tudom, Rozsos plébános úr idején 
járt iskolába – Radnóczi plébános úr mellett 
töltötte a szolgálat nagy részét, /amire már 
magam is emlékszem,/ aztán következett Jó-
zsef atya – Imre atya – Béla atya, György atya 
és most László atya akikkel együtt a liturgi-
ák és szertartások zenei kíséretét végzi nem 
kevés tudással és hozzáértéssel mindannyi-
unk örömére. A Jóisten a tudója annak, hogy 
hány ifjú pár esküjének volt részese és hány 
embertársunkat kísért utolsó útjára. A kánto-
ri szolgálat része az öröm és a bánat is. Külön 
öröm, amikor egy – egy ünnep alkalmával 

Ünnepi köszöntő
2016. június 26-án vasárnap délelőtt a 
10 órai szentmisén köszöntöttük Jász 
László Plébános urat 70. születésnapja 
alkalmából.

Csóka Gábor az Egyházközség elnöke e 
gondolatokkal kívánt sok-sok egészségben 
eltöltött évet és Isten áldását a felgyógyult 
lelkipásztornak:

„A kerek évforduló mindannyiunkat el-
gondolkodtat. Mi történt velünk, miért kell 
hálát adnunk. Ugyanakkor előre tekintve kér-
jük a jó Isten segítségét. Newman bíboros írja:

„Születésnapom van, most megkísérlem 
szívből elmondani, hogy mit tett értem az én 
Istenem, ki bajoktól védett, tisztogatta sze-
mem, hogy az égre nézzek… Áldalak Téged 
születésnapomért, melyet csend tölt meg, 
s édes magányt kíván. Minden évem, add, 
hogy nemesítsen, gyötört szívvel is tisztuljak 
a hitben, gyújtsa bennem lángját az Isteni lét 
s vigasztaljanak meg Tőled jött igék…”

Amikor kifejezzük őszinte örömünket, 
egyben azt is kérjük, hogy erejéhez mérten 
szolgálja tovább hittel szeretettel egyházköz-
ségünk, és városunk javát.” 

Ezen a szentmisén Csóka Gábor, az egy-
házközség elnöke köszöntötte Loibl Miklós-
nét is, egyházközségünk kántorát abból az 
alkalomból, hogy 60 éve az orgonánál szol-
gálja Istent: 

„Engedje meg, hogy a büki egyházközség 
nevében szeretettel köszöntsem abból az al-
kalomból, hogy 60 éve látja el a kántori teen-

Az ünnepeltek köszöntése

Mária maraton kerékpáros út

az Eta néni által felkészített kórus szerepel a 
szentmisén, emelve az ünnep hangulatát. 
A  feladatok az idő múlásával gyarapodtak 
– gondolok itt arra, hogy a Bükről ellátott 
egyházközségekben is helyt kell állni, mivel 
nincs mindenütt kántor.

Most adjunk hálát, köszönjük meg a Jóis-
tennek, hogy mindig adott erőt, egészséget 
az eltelt 60 év minden napjának megélésé-
hez, és egyben kérjük, hogy továbbra is áll-
jon mellette, segítse a szolgálat végzését az 
Ő terve szerint.”

Mit is kívánhatnánk? Tartsa meg az Úr kö-
zöttünk sokáig jó erőben és egészségben, 
hogy énekével, orgonajátékával tudja Őt di-
csérni, szolgálni!!

Pócza Gabriella

150 ezer szavazó mondott ítéletet, 
akik valamelyik szálloda vendégei 
voltak.

Június 15-én éjfélkor zárult Az Év 
Legbarátságosabb Szállodája Verseny 
2016 (www.szallodaverseny.hu), ahol a 
szavazók arról dönthettek, hogy mely 
magyarországi szálláshelyek voltak a 
legfigyelmesebbek, legbarátságosabbak 
idén. A  dobogó legfelső fokára a Hotel 
Piroska Bük**** állhatott fel, második he-
lyen a MenDan Magic Spa & Wellness Ho-
tel****superior végzett, végül a harmadik 
helyezést aPalace Hotel Hévíz**** nyerte 
a voksok alapján. (BrandTrend)

Európa egyedülálló eseménye kerül meg-
rendezésre a Mária Úton: Frank Tibor és 
Veress Béla ultramaratonfutók futották 
végig a Mariazelltől Csíksomlyóig tartó 
1300 kilométert. Az eseményhez túrake-
rékpárosok is csatlakoztak, akik szintén 
teljesítették a távot.

A Mária Maraton 2016 zarándok túra ke-
rékpáros résztvevői 2016. június 21-én érin-
tették Bük városát, ahol rövid pihenőt töltöt-
tek, majd folytatták az összesen 1300 km táv 
aznapi etapját. A helyi TDM szervezet képvise-
letében Pálffy Tamás és Horváth Livia fogadta 
a résztvevőket, stílusosan a Templomparknál, 
ahol frissítővel és gyümölccsel vendégelték 
meg a kerékpárosokat. A  rövid szünet alatt 
lehetőség nyílt a szellemi felfrissülésre is, a 
résztvevők közül többen megtekintették a 

Mária Maraton 2016 – büki pihenővel – 2016. június 21. A Hotel Piroska  
az “év legbarátságosabb 

szállodája”

Szent Kelemen templomot. A Mária Maraton 
nem csupán futóverseny vagy kerékpártú-
ra, sokkal inkább egy lelki közösség és egy 
egészséges életmód felmutatása. A  futók 
és kerékpárosok Ausztria, Magyarország és 
Erdély tájain át egyaránt bő három hét alatt, 
július 10-én értek célba.  Horváth Lívia
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Mi az ígéret földje Jézussal? És hol van 
ez a föld? 

Az Ígéret földjét Ábrahámnak és utódai-
nak ígérte az Úr. Izráel népének lakóhelye. Jé-
zus is itt született, a történelemben nyomon 
követhető életét itt élte. Az Ő lábnyomát kö-
vetve indultak el az alapítványi játszóházas 
napok az evangélikus gyülekezetben ezen 
a nyáron június 27-től július 3-ig. Jártunk a 
Jézusról szóló bibliai történetek által Kaper-
naumban, s építettünk egy Jeruzsálemet 
idéző városmakettet, amelyhez a gyerekek 
nagy örömére igazi betont is kevertünk, ága-
kat gyűjtöttünk fáknak, bokroknak. Hajókká 
váltunk a Genezáret taván, és Simon Péterrel 
együtt mi is indultunk volna a vízen Jézus 
felé. Betániában átéltük a vendéglátás örö-
mét és saját készítésű kókuszgolyóval, gyü-
mölcssalátával kínáltuk egymást. Az Olajfák 
hegyén, a Gecsemáné kertben megrendí-
tett, ahogy Jézus értünk imádkozik: „Nem azt 
kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem 
hogy őrizd meg őket a gonosztól.” Az Ő sza-
vai nyomán érkeztünk meg a saját életünk 
színtereire, helyeire, helyzeteibe, amelye-
ket ha nem csupán a magunk verejtékén, 
vagy közömbös sodródásban élünk meg, 
hanem Jézus Krisztusba vetett hittel, belé 
kapaszkodva, benne reménykedve, akkor a 
mi életünk is az Ő ígéreteinek, kegyelmének 
és szeretetének színterévé válik. Elindultunk 
saját városunkban is találkozni, közösséggé 
válni. Meglátogattuk az óvodásokat és az 
idős otthonban élőket. Gondoltunk saját 
családunkra és beültünk a horvátzsidányi 

Ígéret földje Jézussal 

Az evangélikus táborozók

katolikus templomba is, ahol Dumovits Ist-
ván plébános köszöntött minket.

Ezt az üzenetet és nyitottságot a köz-
vetlenség hangján és sok játékkal adtuk át 
a programon résztvevő gyerekeknek. A kö-
zösséghez tartozást erősítették a sportos já-
tékok, vicces feladatok, a táncház, a kirándu-
lás a Family Parkba, az erdei akadályverseny, 
a Dottózás és a közös éneklés. Szombat este 
a nagy közös kemencés vacsorára a gyere-
kek már szüleikkel érkezetek. A  vasárnapi 
istentiszteleten pedig fényképes összeállí-
tással emlékeztünk vissza az eltelt napokra. 

Nagyon jó volt – idén is. Sokat akartunk 
adni a résztvevőknek a program által, és vé-

gül a kialakult közösség, az együttlét töltötte 
fel kicsik és nagyok lelkét egyaránt ebben az 
évben is. A Fülöp Dezső Evangélikus Alapít-
vány játszóházas napjainak varázsához min-
den évben hozzátartozik a résztvevők élet-
kori sokszínűsége és a sok lelkes segítő. Napi 
létszámunk 80 fő körül mozgott. Ezúton is kö-
szönetet mondunk a közreműködőknek és 
mindazoknak, akik bármilyen módon hozzá-
járultak a programsorozat megvalósulásához. 
Az idei játszóházas napokkal a Magyarországi 
Evangélikus Egyházunkat is gazdagítjuk, mi-
után felkérésre a program teljes leírása meg-
jelenik a 2016/2017 évi Gyülekezeti munkap-
rogram c. kiadványban.  Simon  Réka

Egyszer volt, hol nem volt, még az Óperenciás 
tengeren is túl, valahol Bük városában élt Viki 
boszorkány, Nevesincs Kati kalózkapitány és 
Bea főszakácsnő. Legfontosabb küldetésük 
az volt, hogy megtanítsanak 36 kisinast min-
denféle mesebeli varázslatra, játékra, huncut-
ságra. Erre a nehéz feladatra nem jutott nekik 
több idő, mint 5 nap. Találkahelyüknek a váro-
si könyvtárat választották. A kisinasok minden 
reggel, hátizsákjukat megpakolva érkeztek a 
mesetábor helyszínére. Csapatokba verődve 
oldották meg a nem éppen könnyű próba-
tételeket. Vicces és sportos versenyek, vízi 
csaták, bátorságpróbák, játszótéri mókázások, 
kézműves foglalkozások, elmélyült olvasások 
és rajzolások, mindennapos parti hangulatok 

Boszik, Kalózok, Kukta Bukták – egyszervolt mesetábor

tették egyre nehezebbé ezt a hetet. Tarisz-
nyájuk nem rejtett hamuban sült pogácsát, 
így a büki iskola konyhája biztosította az erőt 
adó falatokat. A nap végén fáradtságtól kime-
rülten, de győzelmi mámorban, balesetteket 
megúszva tértek haza a varázslótanoncok. S 

milyen tudást szereztek? A boldog szórakozás 
élményét, a baráti együttlét pillanatát, a me-
sék varázslatos világát, a mókázás felejthetet-
lenségét! Így volt, mese volt, de minden perce 
igaz volt! Aki nem hiszi, járjon utána vagy jöj-
jön el jövőre! Haizler Lászlóné
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Magyarországon a szív-és érrendszeri be-
tegségek mögött a második vezető halá-
lok a különböző daganatos megbetege-
dések. Jelentős hányaduk rendszeresen 
végzett szűrővizsgálattal időben felfe-
dezhető, megelőzhető lenne. A  követke-
ző hónapokban a leggyakoribb tumoros 
megbetegedéseket és szűrővizsgálataikat 
szeretném bemutatni.

Ha nyár, akkor napsütés, ha napsütés, ak-
kor nyaralás, kerti munka, séta a szabadban. 
A napfény ugyan pozitívan befolyásolja han-
gulatunkat, és elengedhetetlen a D vitamin 
szintéziséhez, de jótékony hatása mellett ve-
szélyforrás is egyben. A bőrgyógyászati daga-
natok felismerésében előny, hogy az elváltozá-
sok a szemünk előtt vannak. 

A hám eredetű daganatok közül a két legy-
gyakrabban előforduló típus az alapsejtes bőr-
rák (basalioma) és a laphámrák (spinalioma). 
Mindkettő kialakulásában szerepet játszik az 
éveken keresztül fennálló napfénykárosodás.

A basalioma a leggyakoribb bőrrák. 40 év 
felett jelentkezik a fénynek kitett területeken, 
leggyakrabban az arcon és a törzsön, míg te-
nyéren, talpon, nyálkahártyákon sosem fordul 
elő. Lassan növekszik, áttétet igen ritkán ad.

A spinalioma ritkábban fordul elő. Gyorsan 
növekszik, az esetek 1 százalékában ad áttétet, 
elsősorban a nyirokcsomókba. Szintén a fény-
nek kitett területeken jelentkezik, de nyálka-
hártyán is megjelenhet.

A melanoma a festéktartalmú sejtek rossz-
indulatú burjánzása, agresszív, gyorsan terjedő 
és egyre gyakoribb bőrdaganat. Míg a bőrda-
ganatoknak csak 4 százalékát teszi ki, addig a 
bőrdaganat miatti halálozás túlnyomó több-
ségéért felelős, a leggyakoribb daganatok 
listáján pedig a nyolcadik helyen áll! A belső 
szervekbe, májba, agyba, tüdőbe, csontokba 
korán ad áttétet. A 40-50 éves korosztályban 
fordul elő leggyakrabban, de napjainkban már 
a fiatalabbaknál sem ritka, a férfiak és nők azo-
nos arányban betegszenek meg.

RIZIKÓFAKTOROK
• Bőrrák gyakorlatilag bárkinél kialakulhat, min-
denki veszélyeztetett – különösen azok, akik 
sokat tartózkodnak a napon, vagy túlzásba 
viszik a szoláriumozást. A napsugárzásnak való 
kitettség a legfontosabb ok a melanoma kiala-
kulásban. Különösen megnő a kockázat több-
szöri és hólyagos leégések esetén.
• A bőrrák előfordulása gyakoribb a világos és 
szeplős bőrűeken, s az ehhez társuló vörös 

vagy szőke hajúaknál, illetve világos, főleg kék 
szemszín esetén, azoknál, akik könnyen leég-
nek, és nem barnulnak napozáskor. 
• Fokozott kockázatot jelentenek az anya-
jegyek. A  szabálytalan anyajegyek jelenléte 
megnövekedett kockázatot jelent.  Ezek az 
anyajegyek jellemzően 5 mm-nél nagyobb át-
mérőjűek, és egyenetlen pigmentációval, sze-
gélyekkel rendelkeznek. Emellett a túl sok (>50 
db) anyajegy is növeli a kialakulás kockázatát.
• Akiknél korábban basalioma alakult ki, na-
gyobb kockázatnak vannak kitéve rosszindula-
tú melanoma kialakulása szempontjából.
• A melanoma kialakulásának kockázatát fo-
kozza a családban való előfordulás is.
• Az immunrendszer legyengülése (szervá-
tültetés után adagolt gyógyszerek szedésére, 
AIDS) is növeli a melanoma kialakulásának le-
hetőségét.
• Az életkor előrehaladtával a kockázat 
nő. Ahogy öregszünk, a bőrre jutó napsugár-
zás összmennyisége is nő, mivel a bőr emlé-
kezik.

MEGELŐZÉS
• A nyári időszakban 10 és 16 óra között nem 
ajánlott a napozás! 
• Védőöltözetet – sapkát és napszemüveget 
– is érdemes bevetni a káros sugarak ellen! 
Utóbbi azért javasolt, mert a melanoma a 
szem leggyakoribb daganata. Ajánlatos UV vé-
delemmel ellátott napszemüveg viselése. A víz 
pedig visszaveri a káros UV-sugarak jelentős ré-
szét, ezért vízparton mindig viseljünk kalapot, 
pólót!
• Érdemes emellett a napsugárzás erősségé-
nek és a bőrünk érzékenységének megfelelő 
– 15-ösnél magasabb – faktorszámú készít-
ményt használnunk. Aki sok anyajeggyel vagy 
nagyon fehér bőrrel rendelkezik, használjon 
minél magasabb faktorszámú naptejet! A leg-
jobb, ha a napozás előtt 20-30 perccel kenjük 
be magunkat, hogy a szernek legyen ideje 
beszívódni a bőrbe. A fényvédő krém, naptej 
használata nem azt jelenti, hogy mértéktelenül 
napozhatunk, a legjobb készítmények mellett 
is éri valamennyi UV-sugárzás a bőrünket! 
• Az első napozás ne tartson fél óránál tovább!
• Mértékkel hódoljunk a szolárium és a kvarc-
lámpa manapság divatos szokásának! Hasz-
náljunk megfelelő bőrvédő szereket a szolári-
umban is!
• Ne tegyük ki anyajegyeinket sérülésveszély-
nek, ne irritáljuk őket (pl. durva ruhák, sérülés-
veszélyes sportok)!

A daganatos megbetegedésekről 
Dr. Vágási Andrea rovata

ÖNVIZSGÁLAT
Vizsgáljuk meg rendszeresen anyajegyeink ál-
lapotát 20 éves kor felett! A legalább havonta 
elvégzett önvizsgálatnál ne hagyjuk ki a kevés-
bé látható bőrfelszíneket, vizsgáljuk meg a tal-
punkat, az ujjak közötti területet és a fejbőrt is.
Figyelmeztető jelek, melyek észlelése esetén azon-
nal bőrgyógyászhoz kell fordulni:
• megváltozik az anyajegy színe, a festékezett-
ség egyenetlen lesz: különféle árnyalatú barna 
és/vagy fekete keveredhet pirosas, fehéres, ké-
kes, szürkés, vagy rózsaszínű árnyalatokkal
• felszín változása: kiemelkedik a bőrből, gö-
bössé válik, megvastagodik
• aszimmetrikussá válik, vagy egy új aszimmet-
rikus anyajegy jelenik meg
• megváltozik a határa, terjedni, nőni kezd a 
bőrfelszínen, esetleg kisebb anyajegy jelenik 
meg a régi mellett, amelyek esetleg egymásba 
is átmosódnak
• kisebesedés, felmaródás vagy kifekélyesedés
• vérzés
• viszketés, hámlás

BŐRGYÓGYÁSZATI ANYAJEGYSZŰRÉS
A bőrdaganatok minél korábbi felismeréséért 
a 20-40 év közötti tünetmentes egyének szá-
mára háromévente, míg 40 év felett évente 
ajánlatos a bőrgyógyászati szűrővizsgálat el-
végzése. Azoknak ajánlják ennél sűrűbben a 
kontrollvizsgálatot, akiknek sok vagy szabályta-
lan anyajegye van, valamint családjukban vagy 
rokonságukban fordult már elő bőrrák.

A bőrgyógyászati vizsgálat mindössze né-
hány percet vesz igénybe, semmilyen kelle-
metlenséggel nem jár, a bőrgyógyász speciális 
nagyítóval ellenőrzi az anyajegyeket. 

Szombathelyen két szakrendelésen is van le-
hetőségük anyajegyszűrésre:

A Markusovszky Kórház bőrgyógyászati 
ambulanciáján kedden, szerdán, pénteken 
9-11 óráig (tel.: 311-542/5256), valamint a Vas-
útegészségügyi Központban (tel.: 506-620) 
előjegyzés alapján, beutaló nem szükséges.
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2016. július 5-10-ig a Kőszegi Tankerületből 
44 tanuló és 8 kísérő (Bük, Gyöngyösfalu, 
Kőszeg/Bersek) táborozott Horvátországban, 
Crikvenicában, ahol egy felejthetetlen hetet 
töltött a tengerparton. Az érkezés délelőttjén 
Rijekában jártunk, megnéztük Trsat várát, a 
kolostort és II. János Pál pápa szobrát. Fagyi-
zás után a kora délutáni órákban megérkez-
tünk a szállásunkra. A Villa Atalanta panzióban 
laktunk 3-6 ágyas szobákban, ahol napi há-
romszori étkezést kaptunk. A  kísérő tanárok 
gondoskodtak a változatos programokról: 
bingó sorsolás, horvát nyelv tanulása, játékos 
vetélkedők, jelmezverseny, homokvárépítő 
verseny, vízi sportverseny, foci bajnokság, 
kézműves foglalkozás. Az időjárás is kedve-
zett nekünk, sokat fürödtünk, napoztunk, 
búvárkodtunk, ugráltunk a vízi légvárban és 
vízibicikliztünk. A Krk-szigeten a vrbniki hajó-
kiránduláson megcsodáltuk a dombtetőről 
a kilátást, átmentünk Európa legszűkebb ut-
cácskáján, fagyiztunk. A buszos kiránduláson 

A Kőszegi Tankerület tábora a horvát tengerparton

Rijekában a táborozók

Senjben, Kőszeg testvérvárosában megtekin-
tettük Nehaj várát és megkoszorúztuk Jurisich 
Miklós szobrát. A maradék időt barátkozással, 
játékkal, sportolással, sétával, fagyizással töl-
töttük. A  rendszeres bingó sorsolások alkal-
mával és a versenyek eredményhirdetésekor 
értékes ajándékokra tettünk szert. Utolsó nap 

hazafelé Varazdin főterén még fagyiztunk 
egyet. Jó volt a hangulat, mindenki remekül 
érezte magát. Barátságok szövődtek az isko-
lák tanulói között. Külön köszönjük támoga-
tóink felajánlásait, mellyel lehetővé tették a 
változatos és színvonalas programokat.

Baloghné Simon Erika

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

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

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

23. Kedd Dr. Nagy Gábor
24. Szerda Dr. Müller András
25. Csütörtök Dr. Szilasi Imre 
26. Péntek Dr. Szilasi Imre
27. Szombat Dr. Szilasi Imre 
28. Vasárnap Dr. Szilasi Imre 
29. Hétfő Dr. Kator Miklós 
30. Kedd Dr. Szirmai László
31. Szerda Dr. Müller András

Dr. Németh Sándor 
s.k. elnök

A Nestlé Hungária kft. Táplálkozás, 
Egészség és Jólét stratégiájának lénye-
ges részét képezi kollégáinak egészség-
tudatosságának növelése, ezért kiemelt 
fontosságúnak tartja, hogy a cég min-
den munkavállalója megfelelő ismere-
tekkel rendelkezzen az egészséges táp-
lálkozásról, egészségesebb életről. 

A cég üzemorvosaként, mindig öröm-
mel fogadom az olyan jellegű kezdemé-
nyezést, ahol a cég kollégáinak egészségük 
védelme érdekében megmozdulásokat 
szerveznek. Az idén egy Egészséghetet 
szerveztek, ahol a büki gyárban dolgozó 
kollégák részére olyan programokat biz-
tosítottak, amelyekkel megfelelően támo-
gathattak mindenkit a kiegyensúlyozott 

Egészség a dolgos hétköznapokon!
életmód megvalósításában a mindenna-
pokban is. Az egészséghét keretében jutal-
maztak mindent, ami az egészséges élet-
mód kialakításához hozzájárul. Ilyen volt 
például az egészséges kiegyensúlyozott 
ebéd összeállítás vagy az egészségesebb 
sütemény recept is, természetesen kósto-
lóval is kiegészítve. Az étkezések mellett 
fókuszba került a mozgás is; mindenkit arra 
bátorítottak, hogy találja meg a számára 
megfelelő mozgásformát. Jól tudjuk, hogy 
már napi 15-20 perc mozgás is sokat javít-
hat a közérzetünkön. Örömmel vették a 
szervezők az edzőtermi részvételt, illetve a 
bringás közlekedést is, főleg ha távolabbról 
érkezett a kolléga a gyárba otthonából. Is-
meretes, hogy egyetlen véradással, három 

ember életét lehet megmenteni. Az idei 
évben rekord számú véradónk volt, 31 fő 
részvételével megháromszoroztuk egy át-
lagos véradási nap résztvevői létszámát. 
A  dohányzás mentes óra is sikeres kezde-
ményezésnek bizonyult, 139 szál cigaretta 
gyűlt össze. Végül, de nem utolsó sorban 
egy átfogó egészségvédelmi szűrőprog-
ramban több, mint 100 kolléga vett részt, 
ahol megismerhették egészségi állapotu-
kat és az egészséges életmóddal kapcsola-
tos lehetőségeket.

Ezúton is köszönöm a lelkes kerékpáro-
zóknak, egészségesebb életvitelt megcél-
zó kollégáknak a részvételt! 

Dr. Galambos György,  a Nestlé Hungária 
Kft. Büki Gyárának üzemorvosa
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foxival megkezdte tudatos tenyésztői mun-
káját. Az évek során több fajtával is próbál-
kozott, majd a ’90-es évek közepétől kezdett 
komolyabban foglalkozni a drótszőrű magyar 
vizslával. A  következetes tenyésztői munka a 
2000-es évekre teljesedett ki, és hozta meg a 
hozzá fűzött reményeket. A  Fürdőházi Drót-
szőrű Magyar Vizsla Kennel vizslái kiállítási, és 
munkaeredményei nemzetközi hírűvé tették 
a büki tenyészetet. A sok kiváló eredmény kö-
zül talán Fruska szukája tavalyi eredményére a 
legbüszkébb. Ez a kiváló négylábú a Magyar 
Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szö-
vetsége éves pontversenyén 2015. év legered-
ményesebb drótszőrű magyar vizslája címet 
érte el. Standi Ferenc által alapított kennelből 

több európa és világ győztes kutya származik, 
melyek számtalan országban öregbítik az ős-
honos drótszőrű magyar vizsla és a Fürdőházi 
Drótszőrű Magyar Vizsla Kennel hírnevét.

A mestertenyésztő elmondta azt is, hogy 
több kiváló kutyája külföldi drótszőrű ma-
gyar vizsla tenyészet tagja lett. Kimagasló 
tenyésztői munkájának köszönhetően sok 
Nyugat-európai tenyésztő és vadász jutott 
el Standi Ferenc vizsláin keresztül Bükre, és 
lettek hosszú évek óta a mai napig visszatérő 
vendégei Bükfürdőnek.

Gratulálunk Standi Ferenc aranykoszorús 
mestertenyésztőnek elért eredményeihez, 
további erőt, egészséget és további sikereket 
kívánunk tenyésztői munkájához. Taródi Lajos

A büki közönségnek nem kell bemutat-
ni a Répcementi Férfikart, hiszen immá-
ron 19 éve szolgálják a Művelődési Ház 
civil közösségeként a nagyérdeműt. 

E patinás együttes a közelmúltban elha-
tározta, hogy megméretteti magát, ezért 
elindultak a VI. Országos Nyugdíjas KI-MIT-
TUD-on. A tavaszi kapuvári elődöntő után az 
április 16-án Harkányban megrendezett kö-
zépdöntőn a maximum 50 pontból 47-et ér-
tek el, ezért bekerültek az országos döntőbe. 
A kórus két művel Vangelis – 1492 és Erdélyi 
Mihály: Én lassan öregszem című, Szíjj Ferenc 
karvezető által tangósított sanzonnal készült 
a versenyre. Elmondásuk szerint június 26-
án a harkányi KI-MIT-TUD döntőjében a 10 

A büki Répcementi Férfikar „aranyos” sikere

A tősgyökeres bükiek közül is csak keve-
sen tudják, hogy él a városban egy neves 
kutyatenyésztő, aki évtizedek óta rendre 
nyeri kutyáival a rangos versenyeket.

Amikor beléptem Standi Ferenc aranyko-
szorús mestertenyésztő otthonába, azonnal 
szembeötlött a megszámlálhatatlan csillogó 
kupa, szalag és egyéb díj, amit kutyái CAC, 
CACIB és egyéb kiállításokon, versenyeken 
értek el. Standi Ferenc beszélgetésünk elején 
hangsúlyozta, hogy amit elmond tenyésztői 
eredményeiről, ne vegyem dicsekvésnek. Sze-
rényen viseli a rangos versenyeken elért kiváló 
eredményeket, amit kitartó és következetes 
tenyésztői munkája elismeréséül kapott.

Falusi fiúcskaként már az anyatejjel magá-
ba szívta az állatok szeretetét, hiszen a hatva-
nas, hetvenes években még minden falusi 
portán sok volt az állat. Ahogy cseperedett 
mindig csodálattal figyelte a körülötte lévő 
növényeket, állatokat és egyre közelebb ke-
rült érzelmileg is a teremtett világhoz. 

Első kutyáját egy rövidszőrű magyar vizslát 
1968-ban kapta egyik rokonától. A kis négy-
lábú társával közösen átélt sok-sok élmény 
végképp meghatározta érzelmi kötődését a 
kutyákhoz. A kinológiával, a kutyafélék fejlő-
déstörténetével, a kutyafajták kialakulásával 
foglalkozó tudománnyal, katona korában ha-
tárőrként ismerkedett meg. Leszerelés után 
autodidakta módon gyarapította kutyate-
nyésztői tudását.

1976-ban vette első fajtatiszta sima szőrű 
foxterrierjét, majd 1983-ban megalapította a 
Fürdőházi Kennelt és egy Ugatlaki Hapi nevű 

Egy aranykoszorús mestertenyésztő

Standi Ferenc a kis kedvenccelSerlegek és díjak

fős kórus igazán ünnepi pillanatokat éltek 
át a színpadon, amikor 600 néző csendben, 
lélegzetvisszafojtva várta a produkciójukat. 
Aztán jött a nagy pillanat, amikor a zsűri ki-
hirdette az eredményt. A büki Répcementi 

Férfikar a VI. Országos Nyugdíjas KI-MIT-TUD 
döntőjén ARANY minősítést szerzett.

Gratulálunk a kíváló eredményéhez, és to-
vábbi sikereket, jó erőt és egészséget kívánunk 
a kórus minden tagjának. Taródi Lajos
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Július 17-én második alkalommal ren-
dezte meg Bük Város Roma Nemzetiségi 
Önkormányzata a Roma Gasztronómiai 
és Kulturális Napot az Átriumban. A dél-
után folyamán ‘Színezd át’ címmel Vörös-
keresztes programok várták az érdeklő-
dőket. A  kilátogatók megtekinthették a 
Vöröskereszt kiállítását, illetve egészség-
ügyi méréseken vehettek részt. A  gye-
rekek sem unatkoztak, ők csillámtetkó 
készítéssel tölthették az időt. Köszöntő 
beszédet dr. Német Sándor, Bük város 
polgármestere, és Németh Tiborné Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke mon-
dott. A  házigazdával a rendezvény fon-
tosságát hangsúlyozta:

 Fontos, hogy összehozza az embereket, 
ismerjék meg a kultúránkat, mivel ha isme-
rik ezt, akkor talán könnyebben elfogadnak 
bennünket. Ezzel is szeretnénk része lenni 
ennek az országnak, hogy a kultúránkat, a 
népviseleteinket, a hagyományainkat, nyel-
vünket megismerjék. Mi nagyon színesek 
vagyunk sok mindenben. Sokan beszélik itt 
Bükön is a nyelvünket, és szeretnénk, hogy 
minél több gyerek, fiatal tudjon cigányul

AUGUSZTUS 6.
Horvát Nemzetiségi nap
Szervező: Büki Horvát Nemzetiségi Önkor-
mányzat
AUGUSZTUS 12. 09.00
Büki Mesevonat a Szamóca Színházzal
Részvételi díj: 1.500.- Ft, amely tartalmazza 
a vonatozás, a vendéglátás és az előadások 
árát.
Az előadás helyszíne: Bük, Kóczán-ház, Szé-
chenyi u.
AUGUSZTUS 12. 20.00
Forgószínpad – Büki Színházi Esték
Eisemann Mihály – Szilágyi László: Én és a 
kisöcsém. Zenés vígjáték. A Körúti Színház 
előadása. Főszerepben: Koltay Róbert
belépő: elővételben: 2.500.- Ft, az előadás 
napján: 3.000.- Ft
helyszín: Büki Művelődési és Sportközpont, 
Könyvtár – Atrium (rossz idő esetén: Szín-
házterem)
AUGUSZTUS 19. 09.00
Büki Mesevonat a Szamóca Színházzal
Részvételi díj: 1.500.- Ft, amely tartalmazza a 
vonatozás, a vendéglátás és az előadások árát.
Az előadás helyszíne: Bük, Kóczán-ház, Szé-
chenyi u.
AUGUSZTUS 19. 13:30
Ünnepi önkormányzati ülés, ünnepi szó-
noklat, kitüntetések átadása, Felsőbüki 
Nagy Pál felújított síremlékének újjáavatása.
Helyszín: Büki Művelődési és Sportközpont, 
Könyvtár nagyterme, Templom park.
AUGUSZTUS 19. 19.00
Büki Retró
Fekete Lakkcipők – Komár László Emlékze-
nekar
Újvári Timi és a Hot Stuff
A belépés ingyenes!
helyszín: Büki Művelődési és Sportközpont, 
Könyvtár – Atrium
AUGUSZTUS 20.
10.00 „Apa, gyere Te is!”- Bütykölő- játszó-
ház
10.30 Alma Együttes koncertje (rossz 
idő esetén: Színházterem)
A belépés ingyenes!
helyszín: Büki Művelődési és Sportközpont, 
Könyvtár – Atrium
19.30 Ünnepi Operettgála – Az Orfeum 
Vándorszínpad műsora
A belépés ingyenes!
helyszín: Büki Művelődési és Sportközpont, 
Könyvtár – Atrium 
22.00 Ünnepi tűzijáték

Programajánló
Büki augusztusi rendezvények:

Roma nemzetiségi nap

A kilátogatók megkóstolhatták a roma íze-
ket is, a pacalt több féle elkészítésben, melyet 
a Kóczán-háznál készítettek el a délelőtt folya-
mán. A nap sztárvendége a mulatós bulibáró, 
Kis Grófo volt, akinek koncertjére megtelt a 
színpad előtti tér. Az énekest már születése 
pillanatában a zenei pályára szánták. Keve-
sen tudják, hogy Kis Grófo eredeti neve Kozák 
László. Ez nem egy felvett művésznév, hanem 
a családi hagyományok továbbörökítése. 
A  büki közönségnek a legnépszerűbb dalait 
hozta el és ígéretéhez híven fergeteges han-
gulatot teremtett, melyhez szerencsére az idő 
is partner volt. Sulicsné Sági Henrietta 

Egyhetes képzőművész táborban fogad-
ta a büki önkormányzat az ország külön-
böző részeiből érkezett cigány festőket. 
A program szakmai szervezője és vezető-
je Ferkovics József volt.

A bükiek számára nem ismeretlenek Fer-
kovics József festményei. Az elmúlt években 
a helyi roma önkormányzat és a művelődési 
központ több alkalommal rendezett kiállítást 
a festő alkotásaiból.

Így fogalmazódott meg az az ötlet, hogy 
Bükön az önkormányzat üdülőjébe fogadják 
az alkotó táborba érkezett festőket.

A hét zárónapján fogadták Dr. Németh 
Sándort, a település polgármesterét és adták 
át az önkormányzatnak a felajánlott festmé-
nyeket. Az ötletet Ferkovics József egy tava-
lyi, szombathelyi alkotótáborból hozta.

Tavaly volt egy ugyanilyen, hasonló alko-
tótábor Szombathelyen. Gondoltuk a büki 
gyönyörű környék megihleti a festőket. Töb-
ben jöttek a megyéből, Budapestről, a legtá-
volabbi festőnk Záhonyból jött 

Nem tematikus tábor volt, Ferkovicsék 
nem akarták megkötni az alkotók fantáziá-

Roma képzőművész alkotótábor

Büki portré

KIsgrofó és közönsége

ját. Az időjárás nem volt túl kegyes az alko-
tókhoz, egy elég esős időszakot töltöttek 
Bükön, így a benti csendéletek és portrék is 
nagyobb számban készültek. Az alkotótábor 
lakói így joggal búcsúzhattak így egymástól: 
jövőre ugyanitt.  Varga Zsolt
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Idén nyáron egymásnak adták a kilin-
cset a vendégcsapatok a Büki Sport-
centrum öltözőjében. Edzett itt Európa 
Liga-induló hazai és külföldi együttes, 
a női felnőtt bajnok, a Bajnokok Ligája 
induló Ferencváros, de megfordultak 
Bükön alacsonyabb osztályú és után-
pótláskorú látogatók is. 

A futball-turisták sorát a magyar ezüstér-
mes Videoton nyitotta június közepén, a fe-
hérváriak a tarcsafürdői edzőtáborozásukat 
szakították meg, a nagy esők miatt felázott 
talajon Ausztriában nem, Bükön viszont 
lehetett tréningezni. Az Európa Ligában ér-
dekelt székesfehérváriak után a sorozat egy 
másik indulóját, az izraeli bronzérmes Beitar 
Jerusalemet láttuk vendégül, a sárga-feke-
ték június 15-21 között használták pályán-
kat. Június második felében a Diósgyőr tíz 
napra, a Paks egy hétre érkezett hozzánk, 
hogy aztán egy rövid szünetet követően 
a Ferencváros és a Kóka élvonalbeli női 
gárdáival újra beinduljon az élet a pályán. 
A hölgyek július 11-16 között edzőtáboroz-
tak a sportcentrumban; a következő héten 
az Újbuda és a Szigetszentmiklós egyfor-
mán NB III-as gárdái következtek, nem mel-

Sportegyesületünk labdarúgó szakosz-
tályának felnőtt csapata július 11-én 
megkezdte felkészülését a 2016/2017. 
évi labdarúgó bajnokság őszi szezonjá-
ra. Az első héten négy edzést tartunk, a 
további hetekben pedig három edzés-
sel készülnek labdarúgóink az őszi 
megmérettetésre.

A csapatunkból szerencsére idáig 
egyetlen egy játékos sem jelezte távozási 
szándékát. 

Gárdánkhoz újabb játékosok érkeztek 
erősítésnek, így kellő létszámmal vágha-
tunk neki a felkészülési munkának. Egye-
dül még kapus poszton van gondunk, de 
remélhetőleg ez is megoldódik. Értékes 
felkészülési mérkőzést játszottunk a Fertőd 
SE és a Lukácsháza csapatával.

Nyári nagyüzem a sportcentrumban

Büki TK – Labdarúgó Szakosztály hírei

lékesen pedig július 26-tól egy kuvaiti el-
sőosztályú együttes is Bükön gyűjtött erőt. 
A Ferencváros fiú U15-ös és U14-es gárdái 
visszatérő vendégeink, most is megérkez-
tek augusztus első hetében, az októberi, 
büki rendezésű Európa-bajnoki selejtezők-
re készülő U19-es női labdarúgó-váloga-
tott pedig augusztus 08-11 között játszott 

két barátságos mérkőzést Skócia hasonló 
korú válogatottjával. Centerpályánk hatal-
mas terhelésnek volt kitéve, bízunk benne, 
hogy jövő nyáron az új edzőpálya birtokba 
vételét követően mind a hazai csapatok, 
mind az ide látogató sport turisták edzés-
lehetőségei bővülnek majd. 

Falussy Péter

Diósgyőri edzés

Az ifibajnok büki csapat

SZKENDÓ KUPA Felkészülési Felnőtt Labdarúgó Torna
2016. július 30. 17:00 óra Sportcentrum Bük Söpte SE - Kőszegi FC
2016. július 30. 19:00 óra Sportcentrum Bük Büki TK - Bozsok SE
2016. július 31. 17:00 óra Sportcentrum Bük 3. helyért
2016. július 31. 19:00 óra Sportcentrum Bük 1. helyért
2016. augusztus 06. vagy 07.   Magyar Kupa
2016. augusztus 13. vagy 14.   Magyar Kupa
Köszönjük a Büki Önkormányzatnak és Bük Sportcentrumának, hogy biztosítják a feltéte-
leket a zavartalan felkészülésünkhöz! Imrő János edző

Keressen bennünket az interneten is!

www.buk.hu
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A büki nyári nagy rendezvények sorozata az Etno-Folk For-
gataggal folytatódott. A tavalyi évben a balkán zene volt a 
központban az idén a magyar történelmi és népzene volt a 
főszereplő a rendezvényen. Úgy tűnik a közönség fogékony 
volt a műsorra, mert megtelt a rendezvény helyszíne.

Bár kissé korai volt az ötórás kezdési időpont – hiszen a nagy 
melegben sokan még a fürdőben voltak- de folyamatosan érkez-
tek a vendégek a koncertekre. A sárvári Regős Együttessel indult 
a zenei program. A 44 éve működő zenekar ez idő alatt bejárta 
Európa szinte minden országát, mindenhová elvitték a magyar 
népzenét. Tucatnyi lemezük nagyobb részét külföldön adták ki. 
Kálóczi György a zenekar alapítója, vezetője, prímása elmondta, 
hogy a zenekar ismét átalakult, egy fiatal prímást és egy cimbal-
most hoztak a zenekarba. Augusztus a fesztiválok ideje a zenekar-
nak, sok fellépésük lesz.

A Góbé zenekar 2007-ben alakult Budapesten a Bartók Béla Ze-
neművészeti Szakközépiskola diákjaiból. Idővel kibővült a zenekar 
és eddig két lemezt adta ki, az elsőnek a Címe: Góbé, a másodiknak: 
Ez van! A zenekar rendszeres résztvevője a fesztiváloknak, folklór 
eseményeknek. Gyakran átlépik a stílusok és kategóriák határait.

A Buda Folk Band tagjait többen is a nagy nemzedék utód 
zenekarának is hívják, hiszen ifj. Csóri Sándor, és Éri Márton már 
gyermekkorukban szüleik koncertjeit járták. Bár zenei alapismere-
teiket a zeneiskolákban szerezték meg, később népzenei iskolák-
ban, és falusi zenészekkel együttmuzsikálva bővítették. Lemezük 
a World Music Charts Europe listán 2. helyezést ért el. Évek óta 
viszik sikerre külföldön a magyar zene hírét.

Az est főszereplője a Sebő Együttes volt. Sebő Ferenc neve a 
hetvenes évektől összeforrott a néptánc, a táncház mozgalom 
megújulásával. 1975-ben kiadott lemezük az akkori táncházak 
slágere volt. A zenekartagja az autentikus, eredeti népzenét még 
fel tudták kutatni az erdélyi falvakban. Sebő Ferenc a Magyar Tu-
dományos Akadémiatudományos kutatója. Az elmúlt évtizedek-
ben a Halmos-Sebő kettős újra felfedeztette velünk az élő magyar 
népzene szépségeit. Még nem késtek el arról, hogy autentikus 
dalokat rögzítsenek. Sebő Ferenc a Nemzet Művésze.

A 26. Aratóünnep a büki templomban kezdődött ökumeni-
kus istentisztelettel, majd hintós- kisvonatos színes felvonulással 
vonultak a rendezvény helyszínére. Útközben borral, pálinkával 
és pogácsával kínálták meg az aratókat egy-két vendéglőnél. 
A megnyitók után Fertőszentmiklós, Hegyfalu, Nagygeresd, Nagy-
tétény, Örimagyarósd, Répcelak, Törökbálint, Vitnyéd és a hazai 
büki aratóbanda kivonult a búzatáblához, melyet a korábbi évek-
hez hasonlóan Patthy Sándor bocsátott rendelkezésre az aratók 
számára. Embert próbáló feladat volt a nagy melegben a kaszálás, 
a marokszedés.

Az arató ünnepen lépett fel a Tulipánt zenekar kíséretében a 
körmendi  Senior Néptáncegyüttes, akiket az Exppressz együttes 
követett a rendezvényszínpadon. A napot aratóbál zárta. 

 Varga Zsolt

ETNO-FOLK Forgatag és arató ünnep

www.bukfurdo.hu
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KRISTÁLY
TORONY
Bükfürdő

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

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

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

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

LÓGJ VELÜNK! 

NYÁRI FOTÓPÁLYÁZAT
NYEREMÉNYJÁTÉK!
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