
A protokolláris megnyitót Dr. Németh 
Sándor, Bük Város polgármestere folytatta, 
aki beszédében kiemelte a termelői piac 
szezonerősítő szerepét is, majd Spilenberg 
Andrea a Bük, Bükfürdő Közhasznú Turisz-
tikai Egyesület elnöke mondta el gondola-
tait. Bemutatta az új piaci márkanevet, ami 
a minőségi termékekkel karöltve városunk 
nevét és jó hírnevét hivatott népszerűsíte-
ni országhatáron belül és túl. 

Megnyílt a Bükfürdői Termelői Piac harmadik szezonja

A megnyitó további részében a gen-
csapáti Ispiláng Néptáncegyüttes fiatal 
táncosainak műsora következett, a Boglya 
Népzenei Együttes közreműködésével. 

A vásárlók és a termelők kérésének 
megfelelően a Bükfürdői Termelői Piac 
egészen október végéig várja az érdeklő-
dőket. 

Horváth Lívia
TDM

Harmadik évadjába lépett a fürdőváros 
kedvelt termelői piaca. A  megnyitóra 
szép számban érkeztek vendégek, aki-
ket a megszokott termelői csapat mi-
nőségi árui fogadtak. Bemutatkozott 
az új piaci márkajelzés is, a Bükfürdői 
Esszencia logójával ellátott árucikkek 
tovább öregbítik városunk hírnevét.

Viharosan indult a piacnyitó hét, várat-
lan havazás és hatalmas erővel tomboló 
szél nehezítette az előkészületeket, de 
szerencsére az égiek is a szervezőkkel vol-
tak, péntekre elolvadtak az utolsó hóku-
pacok és napsütés fogadta a piacra érkező 
vendégeket. 

A 2017-es szezon ünnepélyes meg-
nyitójára április 21-én, pénteken délután 
16:00 órakor került sor. A téli pihenő alatt 
megszépültek az árusító helyek is, és a ki-
csit hűvös idő ellenére is hamar benépe-
sült a Toruinfo iroda melletti tér.

A rendezvény a Kis Napvirág népdal-
csoport kedves műsorával kezdődött, 
majd Dr. Kondora Bálint, a Vas Megyei 
Közgyűlés alelnöke mondta el ünnepi 
beszédét. “Valószínűleg egy nagyon jó 
turisztikai szezon elé néz Bük, sőt egész 
Vas megye is. Az adottságok megvannak 
ehhez, de ezek nem elegek. Manapság 
már ki kell egészíteni különféle apróbb kis 
attrakciókkal.” – fogalmazott alelnök úr, aki 
a büki, bükfürdői TDM munkáját is pozití-
van értékelte és példa értékűnek tartja a 
helyi szervezetek közös munkáját is.

A vásárnyitó közönsége

Vásármustra  Fotó Csepregi Tibor

Áprilisi számunk tartalmából: 
Testvérvárosok parkja Törökbálinton 3. oldal
Civil szervezetek támogatása 3. oldal
Fürdőfejlesztés új koncepció alapján 4-5. oldal
Büki ovisok Sopronban 6. oldal
Húsvéti ünnepek 7-8. oldal
Az iskolai élet anyagai 10-11. oldal
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Testvérvárosok parkja Törökbálinton, egy büki paddal
Tizenöt éves a testvérvárosi kapcsolat 
Bük és Törökbálint között. Mint az együtt-
működések nagy része ez is személyes 
kapcsolatokon keresztül szövődött. Az-
tán 2011-ben létrejött a Bük-Törökbálint 
Baráti Társaság, amely ennek az együtt 
működésnek a motorja. A  másfél évti-
zedes kapcsolatot közös rendezvények, 
kiállítások, bálok jelezték. Az együttmű-
ködés legfontosabb szereplője Haraszti 
Gyuláné Bogyi, aki a Bük-Törökbálint Ba-
ráti Társaság elnöke.

Az évente megszervezett büki kézi aratás 
ünnepén az egyik legvidámabb, legszíne-
sebb csapat Törökbálintról érkezik. A csoport 
tangóharmonikása az egész rendezvény 
hangulatát emeli. Szalczinger József – aki 
otthon a Törökbálinti Városszépítő Egyesü-
let vezetője – borral teli lopójából kínálja a 
vendégeket. Majd a csoport dalos pacsirtái 
mindenkit jókedvre hangolnak.

A közös barátság kiemelkedő eseménye 
volt az elmúlt év őszén a Testvérvárosok te-
rének az avatása. Törökbálintnak Bükön kívül 
testvérvárosa még Soroksár, az erdélyi Szé-
kelyudvarhely, Szlovákiában Nagytárkány, és 
Németországból Süssen városa. Összekötöt-
ték a tér avatását a Törökbálinti Városszépítő 
Egyesület 30 éves évfordulójával, hiszen a tér 
létrehozásában is rész vettek a városszépítők. 

A Testvérvárosok terén minden város ka-
pott egy-egy nagy kőoszlopot, amelyen el-

helyezték a városok bronzból készült címerét. 
Az avató ünnepségen Bük városát Baranyai 
Róbert alpolgármester képviselte, aki beszé-
dében elmondta, hogy az előzetes megbe-
szélés alapján a térre egy Bük által ajándé-
kozott pad kerül. Szalczinger József nemrég 
jelezte Bük város vezetőinek, hogy a pad a he-
lyére került, április 10-én már fel is avatták. Re-
méljük, hogy még sok büki csoport, delegá-
ció, baráti társaság próbálja ki Törökbálinton, 
hogy mennyire kényelmes ez a „büki” pad.

A Városházán kezdődött az ünnepség, 
ahol – a Görcsi házaspár elmondása sze-
rint – Csordásné Tünde anyakönyvvezető 
szívhez szóló szavakkal köszöntötte őket 
házasságkötésük ötvenedik évfordulóján.

1967-ben nem volt könnyű az indulás. 
A  semmiből indultunk – mondják közösen. 
A semmi azt jelenti, hogy a 7 gyermekes szü-
lők kis házában kezdték a közös életüket a 
Kossuth utcában. De mindketten folyamato-
san dolgoztak, így először a lakótelepen tud-
tak venni egy lakást, majd építkezni kezdtek 
az Ipar utcában 1993-ban. Sokat jelentett a ro-
konok, barátok segítsége, de az építési munka 
nagy része így is a házaspárra hárult. Mindez 
a nyolcórás munka mellett. Körülnézek a ház 
földszintjén: modern, szép berendezés min-

denütt. Nekünk is nagyon meg kellett dol-
gozni mindezért – mondják. A  feleség még 
nyaranta eljárt dolgozni. A  férj korábban szí-
vesen elárt muzsikálni. A családot megtalálta 
betegség is. A szülők – most már nagyszülők 
és dédszülők – folytatják a történetet: Három 
gyermekük született, két fiú, egy leány. De 
nagyon büszkék a 4 unokára és az öt kis dé-
dunokára. Összetartó család az övék. Látoga-
tásomkor is érkeztek a gyerekek, unokák.

Szép kis megemlékezést szerveztek a gye-
rekek. A Fürdő étteremben volt az aranylako-
dalom, a testvérek, gyerekek, unokák körében. 
Annak idején, ötven évvel ezelőtt nem futotta 
lakodalomra, tortára. Most a gyerekek ezt is 
bepótolták. A  legszebb dolog a család köré-
ben ünnepelni! – zárták a beszélgetést.

A Képviselő-testület 2017. március 27-i 
ülésén hozott döntések alapján
Büki Horgász Egyesületet 300.000,-Ft
Büki Szobakiadók Szövetségét 200.000,- Ft
Büki Városvédő és Szépítő Egyesületet 
300.000,- Ft
Sok-szín-pad Társulatot 296.000,-Ft
Büki Birkózó Clubot 1.700.000,- Ft
Fülöp Dezső Evangélikus Alapítványt 
550.000 Ft
BRUFK-t, 2,2 millió Ft
BTK-t 20.690.000,- Ft
Mindösszesen: 26.236.000,-Ft támogatás-
ban részesíti.

Törökbálinti padavatók

Központi orvosi ügyelet – 2017. május
Bük, Eötvös u. 2/a. • Tel: 06 94/358-558

1. Hétfő Dr. Izer Ildikó 
2. Kedd Dr. Nagy Gábor
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. Izer Ildikó
11. Csütörtök Dr. Nagy Gábor 

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

23. Kedd Dr. Szirmai László
24. Szerda Dr. Bencsik István
25. Csütörtök Dr. Nagy Gábor
26. Péntek Dr. Sudár Zsuzsanna
27. Szombat Dr. Petró Andor
28. Vasárnap Dr. Izer Ildikó 
29. Hétfő Dr. Kator Miklós
30. Kedd Dr. Szirmai László
31. Szerda Dr. Müller András 
Bük, 2017. március 23.

Dr. Németh Sándor, s.k. elnök

50 éve együtt Görcsi Károly és felesége Civil szervezetek  
és sportegyesületek 

2017. évi támogatása
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unavilág által nyújtott magasabb szintű 
szolgáltatások, amelyek szűkebb környe-
zetnek szólnak, magasabb árfekvésért. 
Természetesen mind a háromnál más a 
marketing stratégia. Az egész marketing 
tevékenység ráépül egy folyamatos bran-
derősítő jelenlétre, és erre a folyamatos 
márkanév erősítésre építjük rá azokat a 
kampányainkat, amelyek már közvetlenül 
értékesítést ösztönöznek, és vásárlásra 
buzdítanak. 

Ez az újrapozícionálás nem jöhetne 
létre, ha nem fejlesztene a fürdő. Ön 
megörökölt egy fejlesztési programot, 
amit viszont átdolgoztak. Mi ennek a 
lényege? Miért volt rá szükség?

Az átdolgozás valóban folyamatban 
van, ezen dolgozunk. A  döntéshozó tes-
tületeink a koncepcióváltással egyetérte-
nek. Azt gondolom ez egy óriási dolog, 
hogy ma Magyarországon saját forrá-
sokból, illetve hitel terhére, vissza nem 
térítendő támogatás nélkül, egy cég tu-
lajdonosi köre bele mer egyáltalán vág-
ni egy másfél milliárdos nagyságrendű 
fejlesztésbe. Ez mindenképpen dicsére-
tes dolog, és ahhoz kell az a stabil háttér, 
amit az elmúlt évtizedek megteremtettek. 
Az a stabil háttér, amit a Büki Gyógyfür-
dő és Bük városa desztinációként emögé 
oda tud tenni. Az átdolgozásra azért volt 
szükség, mert volt néhány olyan eleme 
a koncepciónak, ami éppen az újrapozí-
cionálás miatt, az új vállalati, új értékesí-

Fürdőfejlesztés új koncepció alapján
Kedves Olvasóink! Folytatjuk Boros 
László Attila vezérigazgatóval az el-
múlt számban elkezdett riportunkat.

Nemrég járt Ágh Péter országgyűlési 
képviselő, Vas megyei fejlesztési kor-
mánybiztos a fürdőben. A  találkozóról 
szóló tudósításban Ön bejelentette, 
hogy újrapozícionálják a fürdőt. Ez mit 
jelent?

Az újrapozícionálás azt jelenti, hogy a 
fürdő kitör abból a képből, amiben talán 
az elmúlt évtizedekben benne ragadt, 
hogy ez egy elsősorban időseknek szóló, 
picit retro fürdő, és itt vagány dolgokat 
nem is nagyon lehet csinálni. Ezt a véle-
ményt szeretnénk átformálni, hiszen a 14 
hektáros terület lehetőséget ad arra, hogy 
egyszerre több célcsoportot többféle 
funkcióval ki tudjunk szolgálni. A fő hang-
súly továbbra is gyógyfürdőn és a gyó-
gyászaton marad, hiszen Magyarország 
legerősebb gyógyvize található itt. Ven-
dégeinket nem önálló zónákban szeret-
nénk magasabb színvonalon kiszolgálni, 
hanem az általános szolgáltatási színvo-
nalat fogjuk megemelni, amelynek infra-
strukturális és szolgáltatási elemei is lesz-
nek. Másrészt a családi vonalat fejlesztjük, 
a kisgyermekes családokat, a fiatalokat, a 
fiatal felnőtteket a vagányabb, izgalma-
sabb dolgokat kereső célcsoportjainkat 
is jobban szeretnénk megszólítani. Itt 
jön be az újrapozícionálás, ugyanis azok 
a fejlesztéseink, amelyeket tervezünk, 
mind ezt a célt szolgálják. A gyerekeknek 
szeretnénk élményeket adni, a családok-
nak szeretnénk olyan kikapcsolódási le-
hetőséget nyújtani, ahol az egész család 
együtt szórakozhat, és ennek már az idei 
évben lesznek megnyilvánulásai. 

Megjelenik ez a cégnek az üzenete-
iben, marketingjében valamilyen mó-
don? Esetleg lesz valami új szlogen? 

Mindenképpen megjelenik. A  mar-
ketingtervünket az üzleti tervvel együtt 
tárgyalják a döntéshozóink, és már ebben 
is nagyon egyértelműen három külön cél-
csoportot és három külön terméket külö-
nítettünk el. Ezek természetesen a gyógy-
fürdő és a gyógyászati szolgáltatásaink, 
mint első termékcsoport, a második az 
mindenképpen a wellness, az élmény, a 
családi wellness vonal. Ez természetesen 
más mottóval, más szlogennel, más csa-
tornákon, más célcsoportnak más üzene-
tekkel fog eljutni. A harmadik pedig a sza-

tési stratégia miatt, egyszerűen nem fért 
bele a koncepcióba. Vagy nem fért bele 
a fejlesztési tervnek a mostani fázisába, 
hanem egy későbbi időpontban kerül 
megvalósításra. Gondoljunk csak olyan ki-
sebb volumenű elemekre, mint például a 
hévíz elvezető árok befedése, amit a józan 
üzleti logika szerint nem idegen tőkéből, 
nem hitelből valósít meg az ember. A leg-
nagyobb elemek egyébként már ezek kö-
zül elkészültek. Az új víztározónk kész van, 
remekül működik. De több kisebb elemet 
kiszedtünk, saját forrásból a következő 
1-3 évben szépen, apránként meg fogunk 
csinálni. A  fejlesztési pénzeket, a hitelke-
retet csak olyan beruházásokra fogjuk for-
dítani, amelyek attrakciót növelnek, vagy 
a vendégkomfortot szolgálják. Így fogjuk 
megerősíteni egyébként a fürdőnek több 
szolgáltatási szegmensét is. 

Az új fejlesztések terén milyen lépé-
sek várhatók?

A Büki Gyógyfürdőnek jelenleg 4 be-
járata van, ha a szomszédos Hunguest 
szállodából az átlépő pontot nem szá-
moljuk. Ebből télen üzemel három, ami 
egymástól jó erős 50 méteren belül van. 
Azt gondolom, hogy ez luxus. Ennyi belé-
pési pontot, bejáratot felesleges fenntar-
tani és a vendéget is megzavarják. Tehát a 
Bükfürdőre érkező vendég, amikor kiszáll 
az autóból – az egyébként ingyenes par-
kolóban,- akkor elkezd tétovázni, hogy mi 
az, hogy A bejárat, meg B, meg C, és akkor 

Vízi világ látványterve
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nagyobb változás mégiscsak az lesz, hogy 
a fedett fürdő megérett már az újragon-
dolásra. A vízfelületek, a medencék meg-
maradnak, a csodálatos büki gyógyvíz 
megmarad, viszont a burkolatok, a padló-
burkolatok, a fogasrendszerek, a pihenő-
ágyak, a világítás teljesen megújul. 

A fejlesztések közül fontos még az él-
ményfürdőt érintő csomag. Az élmény-
fürdő önmagában egy nagy kihívás, 
hiszen annak a tetőszerkezetével azért 
szinte az elkészülte óta vannak gondok, 
illetve a pihenőtereket is szeretnénk 
megnövelni. Ez most a másfél milliárdos 
csomagba nem fér bele, hiszen az összeg 
felét már elköltötték tavaly. Ebből épült 
meg az Acapulco medence és a különbö-
ző gyermek élményelemek, a víztározó, 
illetve az élményfürdő zónában egy új 
kültéri medence, az úgynevezett szív ala-
kú medence. Ezt május környékén vehetik 
birtokba a vendégeink. Az élményfürdő-
ben már most a szezon előtt átalakítjuk 
a gyermekpancsolót. Egy teljesen új él-
ménybarlangot, „cápa” barlangot fogunk 
kialakítani, ahol a tenger alatti vízi világot 
idézzük fel. Ez kifejezetten az óvodás korú 
kisgyermekeknek fog szólni, ahol tény-
leg megismerkedhetnek a korallokkal, és 
egyéb vízi élőlényekkel. Lehet különböző 
rákocskákkal, csikóhalakkal játszani, talál-
kozni. Ez még a szezon előtt megvalósul, 
és a büki óvodások fogják felavatni.

A fürdőről készült képek többsége a 
jellegzetes félig fedett ötös medencénél 
készül. Változik itt valami?

hol kell bemenni? Utána találkozik még a 
zónákkal, és kiderül, hogy az A bejáratból 
nem is lehet eljutni a szaunavilágba vagy 
az élményfürdőbe közvetlenül. E téren 
rendet kell tenni, ezért azzal szeretnénk 
kezdeni, hogy építünk egy új, markáns 
főbejáratot, aminek a tervei egyébként 
már rendelkezésre állnak. Ezeket nem 
én találtam ki, engedéllyel is rendelkezik, 
csak eddig nem tervezték a megépítését. 
Kiválóan kapcsolódik a bükfürdői főtér, az 
úgynevezett „gyógyhelyes” pályázatból 
megvalósítandó főtér tengelyéhez, tehát 
azok a térkapcsolatok abszolút adottak 
lesznek. Az új B bejárat lesz ezután főbe-
járat. Ez a téli főbejárat pénztárkapacitá-
sában, munkaállomások számában tudja 
kezelni azt a terhelést, mint amit most az 
A és a B bejárat együtt tud. 

Akkor a másik két bejárat megszű-
nik? 

A másik két bejárat azért fog megszűn-
ni, mert egyrészt az A bejáratnak már ilyen 
szinten nem lesz értelme, és rengeteg 
hasznos helyet vesz el egyéb funkcióktól. 
A  C bejárat, ami a főbejárattól csak pár 
méterre található és a gyógyászati rész-
leghez vezet, azért fog megszűnni, mert 
ott is más funkciókat tervezünk. A főbejá-
raton belül biztosítunk majd olyan átlépé-
si lehetőséget, hogy az orvosi rendelőbe, 
vagy a gyógyászati kezelésekre nagyon 
kényelmesen és kulturált körülmények 
között juthatnak el a vendégek.

 Azért kezdtem ezzel, mert a gyógyfür-
dőhöz kapcsolódik igazából a főbejárat is, 
és a jelenlegi gyógyfürdő zónában talál-
hatóak azok a vállfás öltözők, amelyeket 
mindenképpen szeretnénk átalakítani. 
Chipórával működő öltözőszekrényes, 
koedukált öltözőket hozunk létre gyö-
nyörű átriumos kávézóval és pihenőtérrel. 
Ez fogja kiváltani a jelenlegi A bejáratot 
és a jelenlegi vállfás különálló öltözőket. 
Ehhez szervesen kapcsolódnak a vado-
natúj vizesblokkok, mosdók, köztük aka-
dálymentesített mosdóhelységek is. Na-
gyon fontos szempontunk, hogy ezek a 
mosdók érintésmentesek lesznek. Nem 
kell semmihez hozzáérni, hogy működ-
jenek: a csapokhoz, a kézszárítókhoz, az 
ajtókhoz. Ezek nagyon fontos higiéniai 
és vendégkényelmi szempontok ma már. 
Bízunk abban, hogy a vendégek tájéko-
zódását is jobban fogják segíteni azok a 
színek, amelyeket tervezünk. Talán a leg-

 A gyógyfürdő külső részeit illetően el 
kell mondani azt, hogy az 5. számú, Szent 
Kelemen medence teljesen új burkolatot 
fog kapni. A padsorokat el kell fordítanunk 
a vízdinamika miatt. Ezután két betáplálási 
pontja lesz, megemeljük az egész meden-
cét 20 centiméterrel azért, hogy a me-
denceürítés gyorsabb lehessen. A  belső 
lejtési viszonyok is megváltoznak, viszont 
a vendégeink ugyanezzel a gyógyvízzel, 
és ugyanezzel a csodálatos panorámával, a 
szintén megújuló fa architektúrával fognak 
találkozni. Bízom benne, hogy a vízellátás 
sokkal egyenletesebb lesz, mint most. 

Lesz-e változás a gyógyászati rész-
legben?

A gyógyászat jelenleg a fizioterápiás 
intézet épületében működik, de a vendé-
geknek a fürdő több pontján szükséges a 
kezeléseket felvenniük. ingázniuk. Célunk, 
hogy a gyógyászati kezeléseket egy hely-
színen lehessen igénybe venni. Ez is egy 
fontos fürdővendég kényelmi szempont. 
A  gyógyászat megújulására egyébként 
már kész tervek voltak, viszont most a 
másfél milliárdos beruházásba úgy tűnik, 
nem fog beleférni. A  következő időszak-
ban, legkésőbb három éven belül, vagy 
saját forrásból szintenként, vagy külső for-
rás igénybevételével kívül is felújítjuk az 
egész épületet, ami eddig nem szerepelt 
a tervekben. Ennél az épületnél terve-
zünk még egy homlokzati szigetelést, egy 
teljesen új, a főtérhez és az új bejárathoz 
méltó homlokzat kiképzést.

Varga Zsolt

A megújuló medencetér
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zetésével. Végig élhettük, elgondolkodhat-
tunk, hogy mi mindent tett Jézus értünk. 
Életünkben mindannyian megtapasztaljuk a 
keresztet, a betegséget, a szenvedést, a ha-
lált. Mi is végig járjuk saját keresztutunkat, de 
van remény számunka: Jézus harmadnapra 
feltámadt a halálból, az életé az utolsó szó.

Nagyszombaton Jézus a sírban fekszik, 
ezen a napon néhányan eljöttek a temp-
lomba, Jézus sírjánál időztek. Este 8 órakor, 
a sötétedést követően kezdődött a Húsvéti 
vigília szertartása. A tűzszentelést a húsvéti 
gyertyaszentelés követte, majd körmenet-
ben hozta be Plébános úr a húsvéti gyer-
tyát, közben a hívek is meggyújtották gyer-
tyáikat, és kigyulladtak a templom lámpái is. 
A  húsvét örömét „fölséges nagy Királyunk 
győzelmét” hirdeti. Az Ószövetségi olvas-
mányok Isten szabadító tetteit, irgalmát 
mutatták be. Az evangéliumban angyal 
hirdeti, hogy „Jézus él, feltámadt a halál-
ból, amint megígérte. Mt. 28, 1-10 A szent-
beszédet követően a keresztségi fogadás 

tamú program során bejárhattuk a telephely 
különböző állomásait, ahol ízelítőt kaphat-
tunk tevékenységeik fő folyamataiból, mint pl. 
A különböző gépek, traktorok, daruk, szivaty-
tyúk, vízvezeték kereső műszerek, különböző 
nagyságú robotok működését figyelhettük 
meg, különböző vastagságú csöveket néz-
hettünk meg. Sőt fel is ülhettek egyenként a 
darura, mely a homokot emelte egyik helyről 
a másikra, bebújhattak a közel 1 méter átmé-
rőjű kerámia csőbe, stb. A gyerekek kirakhat-
ták és összeállíthatták az összevágott képeket, 
mely a szennyvíznek a lakásból csőrendszeren 

Húsvét – Jézus Krisztus feltámadása

A büki ovisok Sopronban

Nagycsütörtök este fél hétkor kezdődő 
szentmisén az utolsó vacsorára emlé-
keztünk. A szentmisét Jász László plébá-
nos mutatta be, és felidézte az Úr Jézus 
szolgáló szeretetét, amellyel megmosta 
tanítványai lábát, és saját testét és vérét 
hagyta ránk, hogy lelkünket táplálja és 
keresztáldozata állandóan közöttünk 
lévő valóság legyen. A  szentmisét el-
mélkedés követte, amely Jézus utolsó 
hét szavát ölelte fel. 

Nagypénteken délután 3 órakor kezdő-
dő szertartáson Jézus szenvedésére és ke-
reszthalálára emlékeztünk. A  kereszt Jézus 
megváltó áldozatának, győzelmének jelévé 
vált, ezért a kereszt előtt hódolatunkat fejez-
tük ki. Felnézünk rá mindig, nemcsak ezen a 
napon, hiszen „a mi bűneinkért szúrták át, a 
mi gonoszságainkért törték össze, a mi bé-
kességünkért érte utol a büntetés, az ő sebei 
szereztek nekünk gyógyulást.” Iz 52, 5 Jézus 
szenvedéstörténetét, a Passiót templomunk 
kórusa énekelte Loibl Miklósné Eta néni ve-

ISMERD MEG A VÍZMŰVESEKET!  Nyílt 
nap a Soproni Vízmű Zrt. központi telep-
helyén (Sopron, Bartók Béla u. 42.) a Víz 
Világnapján, március 22-én, szerdán. 

Három csoport – a Kukori, Katica és a 
Micimackó csoportok óvodapedagógusai 
lelkesen fogadták a meghívást és bejelent-
keztek, hogy a gyermekekkel együtt részt ve-
szünk a programon. Már az elmúlt napokban 
minden csoportban „A víz Kincs” mottó men-
tén nagyon sok ismeret került felszínre a fog-
lalkozások keretében. Az óvodapedagógu-
sok sok-sok ötlettel igyekeztek a gyermekek 
érdeklődését felkelteni és fenntartani e téma 
körbe járása céljából. A kicsik is tudják, hogy 
víz nélkül nem élhetünk, vízre minden élő-
lénynek szüksége van. Nagyon kell vigyáz-
nunk a bennünket körülvevő környezetre, a 
folyók, tavak vízére, a vízre.

A Vízmű vezetői, dolgozói remekül felké-
szültek ezen a napon, sok-sok óvodás általá-
nos iskolás és középiskolás fogadására. Közel 
két ezren fordultunk meg a telephelyen. Már 
az állomáson fogadott bennünket Csóka Gá-
bor és Kerekes Zsolt, a Vízmű munkatársai, és 
kísértek bennünket a központba. Általuk be-
tekintést nyerhettünk a társaság, az ott dolgo-
zók mindennapjaiba. A kb. másfél órás időtar-

keresztül történő eljutását mutatta a szenny-
víztisztítóhoz. A közel másfél, két órás program 
végén vendégül láttak mindnyájunkat pogá-
csára és egy pohár friss, tiszta vízre. 

A gyerekek sok-sok ismerettel, élménnyel 
gazdagodtak, melyet felidéztek és a játékuk-
ban is megjelent a következő napokban, va-
lamint szüleiknek is elmesélték. 

Nagyon köszönjük a Vízmű igazgatójá-
nak, és minden dolgozójának a kitűnő szere-
vezést, összmunkát, amely által bepillantást 
nyerhettünk a Vízmű mindennapjaiba!

Pócza M. Gabriella intézményvezető 

Ovisok

megújítása és a hívek könyörgése követke-
zett, amelyben kértük, hogy minden hívő 
lelkét töltse el a feltámadt Krisztus kegyel-
me, valamint a megkereszteltek keresztségi 
fogadásukhoz egész életükben hűségesek 
legyenek. Az eucharisztia liturgiája után a 
feltámadási körmenet és a hívek által hozott 
húsvéti ételek megszentelése következett. 
Az ünnepi szentmisén a zsoltárokat, alleluja 
verseket és énekeket a templom kórusának 
éneke tette még ünnepélyesebbé. 

Húsvétvasárnap – Krisztus feltámadá-
sának ünnepe, úgy is nevezzük, hogy az 
Ünnepek Ünnepe, örömünnep. Krisztus 
feltámadt! – Valóban feltámadt! Így kö-
szöntik a keresztények egymást sok helyen. 
Hisszük, ahogy Krisztus feltámadt, mi is fel-
támadunk. A  délelőtti 10 órai szentmisén 
a Clemens kórus énekelt, Schubert G-dúr 
miséjét hallhattuk. Nagyon sok hívő vett 
részt rajta, nemcsak helyi, de lengyel, né-
met vendégek is.

Pócza Gabriella
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Gerinc, izületi, csontrendszeri 
problémák kezelése.

Dr. Farkas Erika
természetgyógyász

IDŐPONT EGYEZTETÉS:
+36 70 600-2143

Az állapot felmérés ingyenes! 

sorakoztak a vizes vödrök. A  lányok nép-
viseletbe öltöztek, így várták az udvarlás 
kissé durvább módját. Ketten, hárman le-
fogták a kiszemelt lányt, a többiek pedig 
egy-két vödör vízzel meglocsolták, hogy 
el ne hervadjon. A néptáncos lányok után 
a rendezvény szervezőjét is jócskán meg-
locsolták, de nem maradt ki a locsolásból 
a megyei újság riportere, a helyi televízió 
operatőre. Hát, veszélyes szakmát válasz-
tottak! Tóth Tamás házigazda a hagyomá-
nyoknak megfelelően pálinkával fogadta 
és „jutalmazta” a hős locsolókat. Rövid pi-
henőt követően a fiúk a Piroska Hotel ud-
varán is találtak lányokat, akiket vétek lett 
volna nem meglocsolni!

Közben a művelődési központ nagyter-
mében a gyerekek próbálhatták ki ügyes-
ségüket a népi játékokkal. Többen arcfes-
tést kértek, míg mások a Pódium Színház 
előadását nézték. Aztán megindult az ap-
rónép hazafelé, várta őket az ünnepi ebéd.

Varga Zsolt

is, üzleti szakoktatói szakon. Elhivatott az 
iránt, hogy átadja mindazt a tudást, me-
lyet mestereitől tanult. Bánszki Péter főztje 
egyre több családban megtalálható. Sajnos 
megízlelni nem tudjuk, de ha fellapozzuk a 
nemrég kiadott Büki recepteskönyvet, ta-
lálkozhatunk Péter elkészített ételeivel, hi-
szen a régi receptek alapján ő készítette el a 
könyvben található ételeket. Szeret játszani 
az ételekkel, ötvözi a hagyományt a moder-
nitással. Nagyon sok helyen találkozhatunk 
vele, hiszen nemcsak a Répce Goldban főz, 
hanem minden olyan turisztikai kiállításon, 
ahol Bük jelen van, valamint a Gyógy-Bor 
Napok gasztro színpadának is rendszeres 
fellépője. Beszélgetésünk végén megkér-
deztem tőle, hogy amellett, hogy mester-
szakács, konyhafőnök, tanár, gasztronómiai 
lovag, és most már a Bükfürdő turizmusáért 
díj büszke tulajdonosa is, van-e még vala-
mi, amit szeretne elérni az életben. Egy-
szerűen és stílszerűen válaszolt. Szeretné 
továbbra is öregbíteni Bük, Bükfürdő és a 
magyar gasztronómia hírnevét Magyaror-
szágon és külföldön egyaránt.

Nika Róbert

A locsolásHúsvét hétfő a hagyományok jegyében

„Kemény szakma, de büszke vagyok rá, 
hogy szakács vagyok”

Találkozó Bánszki Péterrel, a „Bükfürdő túrizmusáért díj 2016” tulajdonosával

Húsvét hétfőn már reggel gyülekeztek 
a művelődési központ előtt. A fiatalabb 
lányok félénkebben hátul álltak. Pedig 
a hegyfalui Háncs együttes fiú tagjai a 
teli vödröket nem nekik szánták. 

Hatodik éve elevenítik fel ezt a vérbő 
falusi népszokást. Ugyan úgy, ahogy má-
jusfát is csak a lányoknak állították, a lo-
csolást hagyományosan a nőtlen férfiak 
csak a hajadon lányoknak tartottak. Még 
nem volt vízvezeték, a kút hideg vizével 
locsolták a lányokat. A  fiúk előtt Bükön is 

Most már hagyomány, hogy minden 
évben a Fürdőbálon adják át a Bükfür-
dő turizmusáért díjat. Ezt a megtisztelő 
címet 2017-ben Bánszki Péter a Répce 
Gold konyhafőnöke kapta. 

Péter a főzés alapjait édesanyjától ta-
nulta, ő is és a bátyja is a szakács szakmát 
választotta. Sok, vendéglátást tanult em-
berrel szemben, ő a „szakmában” maradt, 
itt találta meg hitvallását. Bejárta Magyar-
országot. Bükre kerülése előtt Sopronban 
dolgozott két szállodában. 2000-ben hozta 
az élet Bükre, a Répce szálló konyhafőnöke 
lett, majd a Répce Gold megnyitása után 
átment oda konyhafőnöknek. Elmondása 
szerint nagyon kemény a szakma, a kony-
hatechnológia folyamatosan megújul, 
változik az emberek ízlése is. A folyamatos 
vendégkör változás is mindig új ízvilágot 
hoz. Ennek ellenére Péter büszkén mond-
ja, hogy ő szakács. De nem csak szakács, 
hanem tanár is, hiszen 2007-ben letette 
a mestervizsgát, majd elkezdett tanítani 
a Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola és 
Vendéglátóipari Szakiskolában. A  tanítás 
mellett elvégzett egy szakirányú főiskolát 

A víz tisztító és termékenységadó erejébe 
vetett hit lehet az alapja. Régen vízbevető, 
vízbehányó hétfőnek is nevezték, utalva 
arra, hogy a kúthoz, vályúhoz vitték a lá-
nyokat. Eredete egyrészt a keresztelésre 
utal, másrészt arra a legendára utalhat, 
amely szerint a Jézus feltámadását hirdető 
jeruzsálemi asszonyokat locsolással akar-
ták a zsidók elhallgattatni, illetve a Jézus 
sírját őrző katonák vízzel öntötték le a fel-
támadás hírét vivő asszonyokat. Habár ma-
gyar szokásként tartjuk számon, vannak rá 
adatok, hogy Csehországban a szlovákok 
lakta területeken, Lengyelországban és 
Ukrajnában is locsolkodtak. A  locsolás az 
emberiséggel egyidős termékenység kul-
tusszal van kapcsolatba.

A locsolkodás elmaradhatatlan eleme 
a locsoló vers, vagy rigmus, melyeknek 
nagyon sok változata van, túlzás nélkül 
mondható, hogy ahány család annyi fajta. 
Ebből álljon itt ez egyik legszebb:

Kivirradt a tavasz ma húsvét napjára,
Új életet öltött ismét föl magára.
Én is e szent napon örömet hirdetek,
Mert Jézus feltámadt! Ezen örvendjetek!
Már régen szokása minden kereszténynek
Örvendeznie e nap ifjúnak és vénnek.
Én is köszöntöm hát ezen szent napunkat,
És hozzá frissítem szép leánykájukat.
Mert hogy mit akarok, már azt is 
megmondom,
Öntözködni jöttem. Szóm nem is cifrázom.
Frissítő balzsamos víz is van kezembe,
Ez hozta húsvétot emlékezetembe.
Engemet öntöző Apollónak hívnak,
Vízemtől a lánykák mint virágok nyílnak.
Kérem hát alássan e háznak az urát, 
engedje meglocsolni kedves lányát. 
Szabad e locsolni?

Tóth Tamás

forrás: Tátrai Zsuzsanna – Karácsony Molnár 
Erika Jeles napok, ünnepi szokások 1997. 

Büki hagyományos locsolkodás
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megismertük a dalai láma reinkarnálódásának 
történetét, s láttuk a sámánok között átélt tudat-
módosult állapotát. A  keleti utazást azzal zárta 
Kepes András, hogy a világ végtelen, s benne va-
gyunk mi a véges emberek, akik az élet értelmét 
keressük. A  rítusok, a kultúrák arra szolgálnak, 
hogy élhetővé tegyük a világot. Az élet egyetlen 
értelme pedig az, hogy értelmet keresünk ben-
ne. S mi jobb, boldog hülyének lenni vagy okos 
depressziósnak? A középutat kell megtalálnunk, 
hiszen a boldog ember is lehet intelligens, és az 
intelligens is lehet boldog. Jobb optimistának 
lenni, mint pesszimistának, mert bár az élet vége 
mindig ugyanaz, de az optimistának addig is 
sokkal jobb.  Haizler Lászlóné

előadásának címéül – „A boldog hülye és az okos 
depressziós” -, aki azt mondja, az ember vagy bol-
dog lesz és hülye, vagy intelligens és depressziós. 
De mi tesz minket boldoggá vagy boldogtalan-
ná? Míg mi, európaiak humorral, rítusokkal pró-
báljuk a félelmeinket legyőzni a múlandósággal 
szemben, addig a kelet kultúrákban teljesen 
másképp viszonyulnak az élethez és a halálhoz. 
Az előadó filmrészletek bejátszásával repítette el 
a közönséget Tibetre, a marokkói dzsinek közé. 
Mesélt – rengeteg humorral – az utazásai során 
szerzett élményeiről, találkozásairól és azokról 
a helyekről, népszokásokról, ahol hiszik, hogy a 
lelkünk nem hal meg, hanem újjászületik egy 
másik testben. Eljutottunk a perui indiánok közé, 

…már túl van dolgon, és nélküle száll az idő. Mit 
kezdjünk a múlandósággal? A halál küszöbén, 
az élet végén, mi járhat az ember eszében? Rí-
tusok vagy tudomány? Élet a halál után… (No, 
meg előtte.) Testen kívül – és belül... Miképpen 
lehet egy gyermek számára elmagyarázni, hogy 
az úttesten fekvő macska nemcsak alszik? Mi 
európaiak, miért nem tudunk a halál megváltoz-
tathatatlan tényével mit kezdeni? Sok hasonló 
gondolatébresztő kérdést tett fel Kepes András 
a büki művelődési központ színpadán minda-
zoknak, akik ellátogattak a városi könyvtár Olva-
sószemüveg című sorozatának rendezvényére. 
Kepes András író, újságíró, egyetemi tanár, igazi 
világutazó Popper Péter idézetét választotta 

Április 21-23 között bécsi és grazi újság-
írók látogatottak városunkba. A  legin-
kább írott sajtó képviselőiből álló kisebb 
csoport informatív, de egyben kényeztető 
program keretében ismerkedett Bük, Bük-
fürdő kínálatával. 

A sajtóutat szervező büki TDM szervezet 
színes programot állított össze az osztrák ven-
dégek számára, ami a város és annak fő von-
zerejének – a fürdőnek bemutatása mellett 
gasztronómiai élményekben is bővelkedett. 

A zsurnaliszták a pénteki érkezésüket kö-
vetően a házigazda Caramell Prémium Resort 
szállodával ismerkedhettek meg, majd egy 
rövid wellness pihenőt követően részt vettek 

a Bükfürdői Termelői Piac szezonnyitó ünnep-
ségén. Ausztriában nagy hagyománya van a 
helyben készült termékek felhasználásának 
és fogyasztásának, így örömmel konstatálták, 
hogy ez a trend Bükfürdőn is népszerű. 

Szombaton a Bükfürdő Gyógy-és Élmény-
centrumba látogattak el, ahol a fürdőbejárást 
követően kényeztető masszázzsal és fürdőzés-
sel töltődtek fel. A  nap a csepregi szőlőhegy 
egyik családi pincészetében zárult. Vasárnap 
délelőtt városnéző kisvonattal járták körbe a 
helyi attrakciókat: a családi játszópark, a Rép-
cementi tanösvény, a Koczán ház és a golf-
pálya mellett felkeresték a Kneipp® és Nordic 
Walking Parkot, de egy rövid megálló erejéig 

a büki Vasútállomás is a program része lett – a 
város megközelítése szempontjából a vasút is 
kedvező alternatíva az osztrák egyéni vendé-
gek számára. 

A média képviselői a helyi kulináris kínála-
tot is megtapasztalhatták – pénteken egy friss 
tavaszi menü színekben és ízekben gazdag 
fogásai kényeztették az ízlelőbimbóikat, vasár-
nap pedig magyaros finomságok zárták a sort. 

A látogatás során számos információt kap-
tak fürdővárosunkról, élményeikről és tapasz-
talataikról a nyári szezon kezdetén számolnak 
be az osztrák sajtóban, felkeltve ezzel az érdek-
lődést Bükfürdő iránt.

Horváth Lívia TDM 

Macska az úton…

Osztrák újságírók látogatása fürdővárosunkban

és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgaz-
dálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Tár-
saság (9400 Sopron, Harkai domb 0466/31.). 
E cég üzemelteti 2017. április 1. napjától a 
büki hulladékudvart is. (A hulladékudvar tu-
lajdonosa nem Bük Város Önkormányzata, 
az STKH a Nyugat-dunántúli Regionális Hul-
ladékgazdálkodási Önkormányzati Társulással 
kötött szerződést a működtetésre.)

Az STKH elérhetőségei: 
Ügyfélszolgálati Iroda
9400 Sopron, Mátyás király utca 34.
9330 Kapuvár, Fő tér 5/a. I. emelet
Telefon: 99/505-380
E-mail: ugyfelszolgalat@stkh.hu
Személyes ügyintézés:
– soproni iroda:
hétfő, kedd, szerda: 8:00-14:00

Tájékoztatás a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról
Bük Város Önkormányzata a Parkom 
Nonprofit Kft. –vel kötött szerződés útján 
gondoskodott a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás ellátásáról. 

Az önkormányzati tulajdonú cég már a ta-
valyi év során többször jelezte, hogy a hulla-
dékgazdálkodásra vonatkozó jogszabályi vál-
tozások miatt a feladatot csak veszteségesen 
tudja ellátni, így több környékbeli települé-
sen sem tudta folytatni a tevékenységet, kez-
deményezte a szerződések megszüntetését.

Bük Város Önkormányzata Képviselő-tes-
tülete, annak érdekében, hogy veszteségeket 
a cég ne halmozzon fel, úgy döntött, hogy 
beszerzési eljárást folytat le a hulladékgazdál-
kodási közszolgáltatás ellátására.

Az eljárás nyertese és a közszolgáltatás el-
látója 2017. április 15. napjától az STKH Sopron 

csütörtök: 7:00-19:00
– kapuvári iroda:
hétfő, kedd, szerda: 8:00-12:00
csütörtök: 8:00-12:00 és 13:00-17:00
Telefonos ügyintézés:
hétfő, kedd, szerda, péntek: 8:00-14:00
csütörtök: 7:00-19:00.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 

a szemétszállítással kapcsolatos szerződések 
megkötése ügyében az STKH fogja keresni 
Önöket, míg a szolgáltatás számláját tovább-
ra is a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koor-
dináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság (1036 Budapest, Lajos utca 
103. Telefon: +36 (1) 999 6464; Fax: +36 (1) 
211 1419; E-mail: info@nhkv.hu; sajto@nhkv.
hu; ugyfelszolgalat@nhkv.hu) állítja ki.

Dr. Tóth Ágnes jegyző
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2017. április 11-én, a Magyar Költészet 
Napján, jelent meg Sudár Lászlóné 
T. Molnár Zsuzsanna és Sági Ferenc 
szerkesztők fáradságos gyűjtőmunká-
jának eredményeként a Répce-vidék 
költőinek antológiája.

A csepregi könyves szerzők többször 
fogtak hozzá, hogy a Répce-vidékének 
szellemi, kulturális és közösségi értékeit 
összegyűjtsék és a nagyközönség elé tár-
ják. Óriási szerepet vállalt ebben könyv-
kiadó tevékenységével a csepregi Farkas 
Sándor Egylet. A  Répce mente meséi és 
mondái című gyűjtemény volt az első kö-
tetük, amelyet több hagyományőrző, nép-
rajzos könyv követett. A  több mint húsz 
éves munka folytatása a most megjelent 
antológia. A  gazdag gyűjteményben, a 
325 oldalas kötetben, 19 település több 
mint 60 költője kapott bemutatkozási le-
hetőséget. A  Répce mellékének rögzített 
irodalmában a büki meséknek és a büki 
költőknek is helyet biztosítottak a szerkesz-
tők. Miért is? Önként vállalt kötelességből, 
közösségi hovatartozásból, cselekvő szán-
dékkal, hogy a rég elfeledett vagy az asztal 
fiókjában rekedt érzelmek és gondolatok 
nyilvánosságot kapjanak. Az Akik tollat 
fogtak című kötetben majdnem válogatás 
nélkül adnak teret mindenkinek, akikben 
megszületett az írás kényszere. Múlt és 
jelen költőinek találkozását közvetíti ez az 

Csonka Gyula: 

Édesapámnak
Kedves Édesapám, mit írjak magának.
Hisz úgy is ismeri sorsát a fiának,
Maga is járt itt a hadak útján régen.
Látott zúgó vihart, hol pusztul az élet.
Hallotta, hogy vijjog és robban a gránát,
Hogy hangzik az éjben a sok jajkiáltás,
Mint dörög az ágyú és törik az acél.
Az őszi avaron folyik a piros vér.
Nem is ez a célom, hogy ezt felidézzem,
Mást akarok írni ebben a levélben.
Élek és jól vagyok egészségben itten.
Bízzunk, ezután is megsegít az Isten.
Egyszer vége lesz a háborúnak talán.
Akkor hazamegyek újra Édesapám.
Tudom, nehéz otthon, a sok munka várja,
Ne dolgozzon sokat, vigyázzon magára!
Majd lesz valahogy, ha 
hisznek és remélnek,
Úgysem tart sokáig e nyomorult élet.
Egy kérésem van, ha szünetel a munka,
Vasárnap úgy néha menjen el templomba.
Mindenki keresse és kérje az Istent,
Hogy e világégés szűnjön már meg itten.
Búcsúzom most apám, az Isten megáldja!
Gondoljon néha rám, katona fiára.
Gyula (Valahol a Kárpátokból, 1944. IX.)

Peresztegi Ibolya: 

Hiányzol
Mint éhezőnek egy falat kenyér,
Mint szomjazónak a forrásvíz,
Melytől új erőt remél,
Mint égről a csillagok,
Ha a Nap nem ragyog.
Mint eltévedt embernek az iránytű
Mint legelésző nyájnak a zsenge fű.
Mint madár, ha be van zárva,
Hiányzik a szabadsága.
Mint reményvesztett kapaszkodik
Utolsó szalmaszálba,
Úgy hiányzik anyám szerető jósága.

Akik tollat fogtak

Könyv borítóA büki versek kísérő rajza

antológia, ami egyben irodalomtörténeti 
kuriózum is. A  könyv megjelenését a Sa-
varia University Press Kiadó gondozta, a 
rajzokat Sulyok Dorisz készítette.

Az antológiában szereplő büki költők:
Nagy Lajos Felsőbüki
Mátics János
Baranyai Ferenc
Hetyésy László
Kempf (Nepomuki) János
Jánosa Dávid
Szente György
Gyurátz Ferenc
Csonka Gyula
Cser János
Büki Attila
Peresztegi Ibolya
Szigeti Ildikó

A kötet megjelenését a térség önkor-
mányzatai – köztük Bük Város Önkormány-
zata – és több vállalkozás is támogatta.

Bükön a könyvbemutatóra 2017. május 
08-án 18.30 órakor kerül sor. Az antológia 
szerkesztőivel Dr. Fűzfa Balázs irodalom-
történész, mint a könyv kiadójának veze-
tője beszélget. Közreműködik a csepregi 
Farkas Sándor Egylet Olvasóköri Csoport-
ja. A mű a helyszínen kedvezményes áron 
megvásárolható és dedikáltatható.

Haizler Lászlóné

A Trió TV adásait elérheti, 
később visszanézheti:

www.triotvdunantul.hu 
honlapon.
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Mint minden tanévben, így idén is – az 
első osztályosok beiratkozása előtt –, az 
első osztályokba látogattak el a Csodaor-
szág Óvoda nagycsoportosai az óvó nénik-
kel, hogy belekóstoljanak az iskolai életbe, 
bepillantsanak a számok és betűk rejtélyes 
országába. Az elsős tanító nénikkel és kis-
diákjaikkal az ovisok is együtt számoltak, 

Iskolánk Pedagógia Programja tartalmaz-
za, hogy a testnevelés tantárgy keretében 
úszni tanulnak diákjaink. Az idei tanévben 
a Klebelsberg Központ támogatásával a 2. 
és 6. évfolyamosok utaztak kilenc héten át a 
Kőszegi Regionális Gyógyterápiás Uszodába 
autóbusszal, hogy ott testnevelő tanáraik – 
Horváthné Bolfán Renáta, Radványi Dalma 
és Tebeli György – irányításával a kezdők 
szerezzenek vízbiztonságot, ismerkedjenek 
az úszás alapjaival, a haladó úszók pedig 
csiszolják úszás technikájukat. A  gyerekek 
nagyon élvezték az úszásórákat, egyre biz-
tosabban mozogtak a vízben, egyre bátrab-
ban siklottak deszkával vagy az ügyesebbek 
deszka nélkül is. A másodikosoknak kezdet-
ben a tanmedence jelentette a biztonságot, 

Iskolakóstoló

Úszni jó!

színeztek, rajzoltak, mondtak mondókákat, 
rajzoltak a táblára. Volt, aki nagyon ügye-
sen a nevét is fel tudta krétával írni a cso-
datáblára. Tágra nyílt szemekkel hallgatták 
az elsősök mese felolvasását, – azon gon-
dolkodtak bizonyára, nem is olyan régen 
még együtt játszottunk, most pedig ők 
már írnak, olvasnak – biztosan járnak-kel-
nek a betűbirodalomban. Az is megfordult 
a kis fejekben talán, hogy „hamarosan, mi 
is ilyen ügyesek leszünk”! A tanórák vé-
gén megnézték a volt ovis társak füzeteit, 
tankönyveit, és nagy örömmel fogadták a 
negyedikesek kedves ajándékfiguráját. Az 
iskola épületével séta keretében ismerked-
tek, ahol meglátogatták a nagyobb testvé-
reket osztályaikban, bekopogtak az igaz-
gató bácsihoz és megcsodálták a kupákkal 
teli szekrényt. Volt, aki örömmel mondta, 
én is szerzek ide kupát! Úgy legyen! Szere-
tettel várunk benneteket az iskolában, kis 
elsősök szeptemberben! 

de az „oktatás” második felében bekerültek 
a „mély vízbe”, amit gyorsan megszoktak és 
nagyon ügyesen végezték tanáraik utasí-
tásait, a feladatokat. Bátran ugrottak bele a 
mélyvízbe is. Kitartása, bátorsága több ta-
nulónak is példaértékű volt a társak számá-
ra is! Mindenki otthonosan mozgott a vízi 
közegben, sokat fejlődött az úszni tudók 
technikája is. A  hatodikosok többsége már 
biztosan mozgott a mélyvízben is, ők több 
úszásnemben – gyors-, mell- és hátúszás – is 
elsajátították, illetve bővítették ismereteiket. 
A záró órán kezdő úszók közül is mindenki 
biztonsággal haladt a vízen, csak néhányan 
használták segítségül a deszkát. A  kitűzött 
célt elérték a diákok, nyáron a strandok 
úszómedencéiben folytatják a gyakorlást.

Április 11-e József Attila születésnapja, melyet 
1964 óta a költészet napjaként ünnepelünk. 
A  magyar irodalom ünnepnapját különböző 
rendezvényekkel teszik emlékezetessé ország-
szerte. Mi az iskolában e jeles napon nagy ma-
gyar költőnk, Arany János születésének 200. 
évfordulójára is emlékeztünk. Az ünnepre és 
az évfordulóra felhívó tablókat készítettek a 
felsősök. Az alsó tagozatosok Petőfi Sándor 
Arany Lacinak című versét mondogatták szor-
galmasan az elmúlt hetekben, és a vers őket 
legjobban megragadó részletét rajzba is ön-
tötték. A magyar terem mellett ezek az alkotá-
sok díszítik a folyosót – hatalmas pillangó, nagy 
bajuszú ember a kút mellett, de a pici kis ürge 
is megjelenik a képeken. A verset a költészet 
napján együtt szavalták el az iskola udvarán a 
legkisebbek. Boldog mosollyal, nagy hangon 
zengték – „Mert e fürge, pajkos ürge, te vagy 
Laci, te bizony!” A hatodikosok a Toldi részlete-
iben merültek el tanórákon is és arról készítet-
tek nagyon szép, megragadó alkotásokat, me-
lyeket szintén kiállítottunk. Az ünnep reggelén 
az iskolarádión keresztül hangzott el az ünnepi 
műsor a nyolcadikosok összeállításában, mely 
felelevenítette Arany János életének legfonto-
sabb állomásait és verseit is megszólaltatták a 
diákok. A magyar órák keretében rejtvények-
kel, vetélkedőkkel – melyek természetesen a 
versekről, a költészetről és Arany Jánosról szól-
tak – tettük emlékezetessé a napot.

A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási napon az 
alsós napközis tanító nénik játékos-kézműves 
délutánt tartottak a napközis gyerekek szá-
mára. Sajnos az időjárás nem kedvezett a sza-
badba tervezett programoknak, így elmaradt 
a tojáskeresés és a játékos akadályverseny. 
A  kézműves foglalkozásokon készített ked-
ves ajándékoknak, tavaszi-húsvéti díszeknek 
viszont nagyon örültek a gyerekek. Ügyes, 
szorgos kis kezek készítettek tojás alakú hűtő 
mágnest nyuszi figurákkal és virág mintával, 
nyuszi bábot, kiskosarat a piros tojásoknak, 
tojásos-nyuszis-virágos ablakdíszt és csíkos 
nyuszit tojásban. Boldogan vitték haza a gye-
rekek az elkészített díszeket, hogy otthon 
szobájukat ékesítsék azokkal, vagy éppen a 
kistesót lepjék meg vele. Természetesen nem 
maradt el ezen a délutánon a fiúk locsolása 
sem, így biztos nem hervadnak el a kislányok. 

A kőszegi tanuszodában

Ismerkedés az iskolával

A Magyar  
Költészet Napja

Tavaszi zsongás
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A tanév rendje az idei tanévben három 
témahetet is tartalmazott. Mindhárom 
országos rendezvényhez csatlakoztunk. 

Elsőként a „Pénz7” témahetet, azaz 
a pénzügyi tudatosság és gazdálkodás 
hetét tartottuk meg a felsősökkel és a 
szakközépiskolásokkal. Az évfolyamok 
korosztályonként 3 különböző témában 
beszélgettek osztályfőnökükkel, szakta-
nárokkal a pénzről, annak életünkben, 
mindennapjainkban betöltött szerepéről. 
Bankoljunk okosan! – volt a jelmondata a 
tanóráknak. Az ötödik-nyolcadikosok cso-
portmunkában megoldott rejtvények se-
gítségével, azokon keresztül ismerkedtek 
meg virtuálisan a bankokkal, a készpénz-
zel, a bankszámlával, a bankkártyával, mint 
fizetőeszközzel, és annak biztonságos 
használatával. A  szakközépiskolások fog-
lalkozásainak célja a tudatos pénzhaszná-
lat iránti figyelem felkeltése volt. Rendsze-
rezték a témával kapcsolatos ismereteiket, 
a bankkártya használatával kapcsolatos 
összefüggéseket és megalkották, meg-
osztották társaikkal saját véleményüket is 
a bankokkal, a pénzhasználattal kapcso-
latosan. A  Gazdálkodj okosan! társasjáték 
is előkerült szabadidőben, mely minden 
korosztálynak kedvenc játéka. 

A városi lomtalanításhoz kapcsolódva, iga-
zodva annak időpontjához, ősszel és ta-
vasszal is szervezett keretek között gyűjtik 

Témahetek az iskolában

Környezetvédelem – papírgyűjtés

A „Digitális témahét” a felső tagoza-
tosok diákok mindennapjaiba hozott új-
donságokat. A  hét célja az IKT eszközök 
alkalmazásának népszerűsítése az infor-
matika órákon kívül más tanórákon is. Ez a 
mi iskolánkban azonban folyamatos tevé-
kenység, hiszen nagyon sok tanórán hasz-
nálják a pedagógusok a digitális táblát, az 
IKT eszközöket. A héten kreatív tevékeny-
ségként informatika órákon az iskolaújság 

diákjaink a papírt, hogy azt a MÉH telepre 
elszállítva újrahasznosítsák. Az alsó tago-
zatosok lelkes szüleik segítségével vesznek 
részt a munkában, a felsősök viszont csapa-
tokban, a régi hagyományokat követve ko-
csikkal járják a város utcáit és kérik el a há-
zaktól a feleslegessé vált hulladékpapírt, és 
szállítják a gyűjtő konténerhez. Ez a munka 
mulatságos is, de talán értik a gyerekek a 
lényeget is. Az összegyűjtött papír nem ve-
szik kárba, újrahasznosítják azt. Lehet, hogy 
épp a következő tanév füzetét veszik meg 
belőle. Az osztályonként összegyűjtött pa-
pírmennyiség árát az osztálykirándulásra 
fordítjuk. Az idei tanévben közel 26 tonna 
újságpapír és könyv gyűlt össze a papír-
gyűjtési akciók során. Köszönjük szépen 
a szülők, nagyszülők támogató, ösztönző 
munkáját, segítségét!

Az iskolai anyagokat készítette: 
Baloghné Simon Erika

A korábbi évek hagyományaihoz hűen az 
idei évben is megrendezték március 28-án 
a Magyar Vöröskereszt szervezésében a te-
rületi csecsemőgondozási versenyt Kősze-
gen.

A Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola 6. 
osztályos tanulói közül 6 tanuló, két csa-
pattal indult a megmérettetésen. Nagy 
lelkesedéssel, kitartással teltek a felkészülés 
napjai. A versenyen számot adtak a diákok 
elméleti tudásukról a csecsemőgondozás 
és vöröskeresztes alapismeretek témakö-
rében. Gyakorlatban a feladatok között 
szerepelt az egészséges újszülött gondo-
zása, lázcsillapítás, fürdetés, köldökkezelés, 
pelenkázás. 

A büki csapatok 2. és 5. helyezést értek 
el. Reméljük, hogy a felkészülés során szer-
zett ismeretek a tanulók hasznára válnak 
saját gyermekük gondozása során is.

Védőnők
Nyusziváró

Büki csecsemőgondozók a kőszegi várudvaron

Csecsemőgondozási 
versenyen az iskolások

és az évkönyv megszerkesztését tűzték ki 
feladatként a felsősök. Megtervezték a lap 
formáját, oldalait és folyamatosan készítik 
azt a tanév hátralévő részében. A  digitá-
lisan megszerkesztett évkönyvet a tervek 
szerint a tanév végén adják a diákok kezé-
be papír alapon.

A harmadik témahét programját az 
alsó tagozatosok körében valósítjuk meg, 
melyről a későbbiekben tudósítunk. 
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ÁPRILIS 30. 18.00
Májusfa állítás a büki civil szervezetekkel
Közreműködik: Ungaresca Táncegyüttes, Bog-
lya Népzenei Együttes
Helyszín: Bük, Koczán-ház, Széchenyi u. 42.
ÁPRILIS 30. 18.00
Bikini koncert
Vendég: Belmondo. Utcabál a West zenekarral. 
Ingyenes! Helyszín: Büki MSK Atriuma
MÁJUS 1. 09.00
10. Büki Futónap
Helyszín: Bük, Sportcentrum
MÁJUS 1. 14.00
Büki Majális
16.00 Nyári tündérkert – zenés mesejáték
17.00 Holdvilágos éjszakán – örökzöld slágerek 
a Pódium Színház előadásában
18.00 Mosoly Táncsoport műsora
19.00 Dry Parsley zenekar koncertje
A programok ideje alatt kirakodóvásár, büfé, 
légvár, kézműves foglalkozás, fajátékok, arcfes-
tés és még sok minden más várja az érdeklő-
dőket! A rendezvényeken való részvétel díjtalan!
A műsorváltozás jogát fenntartjuk!
MÁJUS 8. 18.30
Olvasószemüveg – Barangolás irodalmi 
hegycsúcsokon
Akik tollat fogtak – A Répce-vidék költőinek 
antológiája. Sudár Lászlóné T. Molnár Zsuzsan-
na és Sági Ferenc szerkesztőkkel. Beszélget: 

A Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár 2017. májusi programjai

XV. Szivárvány Gyermek Néptáncfeszti-
vál Bükön. 2017. május 13.

A fesztivált 2001. május 19–20-án rendezték 
meg először Vépen, aztán még 7 alkalommal. 
2009. május 2-án szervezték először a Nyitra 
Utcai Általános Művelődési Központban, ak-
kor még csak befogadó intézményként, majd 
2010-ben már, mint társszervező a Dr. Peso-
vár Ernő Alapfokú Művészeti Iskolával együtt 
tettek a fesztivál sikeréért. A 2009. május 2-án 
megtartott rendezvény a városi tánc világnapi 
programokba integrálódott. 2010-ben azon-
ban már bevezetője voltunk ennek a rangos 
szombathelyi rendezvénynek, de kizárólag a 
magyar néptánc és népzenei hagyományokat 
mutattuk be a látogatóknak. A 2012-es év ki-
maradt, de a szervezése nem állt meg, hiszen 
2013-ban már a Büki Művelődési és Sportköz-
pont, Könyvtár intézményvezetőjeként kértem 
az AMI vezetőit, Csollányné Horváth Krisztina 
igazgatót és Horváth Győző igazgató-helyet-
test, hogy költözzön a fesztivál Bükre. 2013-tól 
új helyszínre költözött a fesztivál. Ettől az évtől 
kezdve Bük városa, illetve a Büki Művelődési 
és Sportközpont, Könyvtár lett a házigazdája a 

A Büki Horgász Egyesület vezetősége a 
hagyományoknak megfelelően idén is 
megrendezi a május elsejei horgász házi-
versenyét a büki tavon. Mivel május elseje 
hétfőre esik, ezért az előző napon április 
30-án tartjuk a versenyt. Kezdés reggel 7 
órakor. Eligazítás, sorsolás után a verseny 
reggel 8 órakor kezdődik és délig tart. Ne-
vezés a helyszínen. 

A verseny értékelése ebéd előtt történik. 
Kérjük horgászainkat, hogy a megjelölt idő-
pontban szíveskedjenek a helyszínen megje-
lenni. (idegen horgász nem vehet részt a verse-
nyen)

Május 15-17-e között ismét ellátogatunk 
a balatongyöröki DRV bázisra mintegy 14 fő 
részvételével a 2 éjszakás kirándulás teljesen 
önköltséges alapon történik.

Mindenkinek eredményes horgászatot kí-
vánunk a vezetőség nevében. Görbüljön a bot!

 Szabó József, HE Elnök

„Táncra lábam, ne tova…”
15 év a néptánc és a hagyományőrzés szolgálatában

Horgász  
háziverseny Bükön

rendezvénynek, valamint megmaradt a kettős 
szervezés a Dr. Pesovár Alapfokú Művészeti 
Iskolával. Az elmúlt három esztendőben egy 
kiváló együttműködésen alapuló rendezvény-
nyé vált a fesztivál 2015-ben a régió egyedüli 
minősítő fesztiváljaként 7 művészeti iskola 
14 csoportját láttuk vendégül. 2017-ben már 
több mint 10 iskola 16-18 csoportja, közel 800 
gyereke fog fellépni Nyugat-Magyarország 
legnagyobb minősítő gyermek néptánc fesz-
tiválján. Mindezeken felül nem csak a néptánc 
kap központi figyelmet, hanem a népi kismes-
terségek is, hisz egy egész kézműves udvart 
rendezünk be a művelődési központ előtti té-
ren. A régi vásári játékokat is újra megtalálhat-
ják, a kedves látogatok. Aki pedig el szeretne 
merülni a történelmi korok játékaiban, bízvást 
állíthatjuk, hogy TOMA és Csapata történelmi 
játszóháza kínál nagyon izgalmas feladatokat. 
Kiváló program az egész családnak. A  napot 
a hagyományokhoz híven koncerttel – Zsikó 
Zoltán és Zenekara -, valamint az eredmény-
hirdetés után Boglya Népzenei Együttessel, 
táncházzal zárjuk a napot. Tóth Tamás

Dr. Fűzfa Balázs irodalomtörténész, a könyv ki-
adója. Közreműködik a csepregi Farkas Sándor 
Egylet Olvasóköri Csoportja
A mű a helyszínen kedvezményes áron megvásá-
rolható és dedikáltatható.
MÁJUS 13.
XV. Szivárvány Gyermek Néptáncfesztivál
10.00 – 18.00 „Csíntekerintő” játszóház” – törté-
nelmi és népi fajátékok, kézműves foglalkozá-
sok, TOMA és Csapata történelmi játszóháza, 
kézműves kirakodó vásár, Fémfaragók bemu-
tatója, Velemi Fafaragók Népművészeti Egye-
sület bemutatója
13.30 Kiállítás és rendezvény megnyitó. „Szok-
nyapörgetők és csizmakoppantók” Büki László 
fotókiállítása a fesztivál legemlékezetesebb 
pillanataiból. A kiállítást megnyitja Csollányné 
Horváth Krisztina a Dr. Pesovár Ernő AMI igaz-
gatója. Helyszín: Büki MSK – Atrium
13.45 A rendezvényt megnyitja: Dr. Kondora 
Bálint a Vas Megyei Közgyűlés alelnöke, Boros 
László Attila a Büki Gyógyfürdő Zrt. vezérigaz-
gatója, Dr. Némeh Sándor Bük Város polgár-
mestere. Közreműködik a Büki Művelődési és 
Sportközpont, Könyvtár Keltike és a Napvirág 
népdal csoportja. Helyszín: Büki MSK – Sport-
csarnoka
14.00–17.30 XV. Szivárvány Gyermek Néptánc-
fesztivál
18.00 Zsikó Banda koncertje.

19.00 Ünnepélyes eredményhirdetés 
20.15 Táncház a Boglya Népzenei Együttessel 
(helyszín: Büki MSK – Színházterem)
MÁJUS 18. 15.30
Mesebérlet 3. előadása
Ziránó Színház – Pulcinella kertészkedik – ze-
nés bábjáték
Belépő bérleten kívül: 800.- Ft
Helyszín: Büki MSK Színházterme
MÁJUS 19. 17.00
Ivó Napi Bor- és pálinkakóstoló
Helyszín: Bük, Kóczán-ház, Széchenyi u. 42.
MÁJUS 20. 16.00
„A zene az kell…”
A Büki Répcementi Férfikar 20 éves jubileumi 
hangversenye. Helyszín: Büki MSK színházterme. 
A belépés ingyenes!
MÁJUS 27. 19.00
Pannon Cigányzenekar Nyárköszöntő kon-
certje
Belépő: elővételben: 2.000.- Ft, a koncert napján: 
2.500.- Ft. Helyszín: Büki MSK Atriuma
MÁJUS 28. 15.00
Büki Gyermeknap
Kézműves- és történeti játszóház, ugrálóvár, 
népi fajátékok, arcfestés.
16.00 Gyermekoperett az Orfeum Vándorszín-
pad előadásában
Helyszín: Büki MSK Atriuma
A belépés ingyenes!

www.buk.hu
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A sakkozók hírei
2017.április 8-án Bükön, a Mátyás ven-
déglőben rendezték meg a XXX. kistér-
ségi sakkversenyt, amely egyben Bük 
város bajnoksága volt.

A versenyen az alábbi eredmények szü-
lettek:

1. Néveri Tibor Bük 6 pont
2. Mesterházy Ernő Bük 5,5 pont
3. Tompa Ádám Csepreg 5 pont
4. Szabó Edgár Csepreg 4,5 pont
5. Kóbor Ernő Bük 4 pont
6. Edőcs Zoltán Bük 4 pont
A díjakat Bük Város Önkormányzata, az 

Iparos Kör, valamint a rendező BTK sakk 
szakosztály ajánlotta fel. Az egész napos 
verseny helyszínét biztosító Mátyás ven-
déglő nagyszerű vendéglátásban részesí-
tette a kistérség sakkozóit, amit ezúton is 
megköszönünk.
További rendezvények:
Ápr.23. – Vasalja-Bük  bajnoki mérkőzés
Ápr. 29. – Megyei senior verseny döntő Sitke
Máj. 13. – II. Répce kupa Bő kistérségi gyer-
mek verseny
Máj. 20. – Csepreg város bajnoksága kistér-
ségi versenyzőkkel.
Rendezvényeinkre szeretettel várjuk a sak-
kozókat.

Dániel Tibor szakosztályvezető

Bük város legnagyobb sportegyesülete, 
az öt szakosztállyal működő BTK meg-
tartotta éves közgyűlését. Elfogadták 
a 2016-os év pénzügyi beszámolóit, a 
2017-es terveket. Az öt szakosztályveze-
tő is beszámolt a munkájukról.

Galamb Orsolya, a BTK elnöke köszöntöt-
te a résztvevőket, majd az elmúlt évet érté-
kelte, kiemelve azokat a személyi változáso-
kat, amelyekről a közgyűlésnek kell döntenie. 
A  labdarúgó szakosztály vezetője Eső János 
lemondott tisztségéről a téli időszakban. 
Az elnökség megvitatva a lehetőségeit a 
szakképesítésekkel rendelkező Imrő Jánost, 
a felnőtt csapat edzőjét bízta meg a szak-
osztályvezetői feladatokkal. Eső János az el-
nökségi tagságáról is lemondott. Ugyancsak 
lemondott az elnökségi tagságáról munka-
helyi elfoglaltsága miatt Bodorics Tamás. Az 
elnökség egy jelölő bizottságot állított fel a 
személyi javaslatok összegyűjtésére. A jelölő 
bizottság elnöke, Németh Gyula tett javasla-
tot az elnökségi tagokra.

Javasolták, hogy Imrő János és Csonka 
József képviselje a labdarugókat az elnök-
ségben. A közgyűlés ezt a javaslatot szavazta 
meg.

Ezt követően a 2016-os költségvetési 
beszámoló következett. A  beszámolókból 
kiderült, hogy a BTK a törvényszerűen, az 
előírásoknak megfelelően működött. A szak-
osztályok jól gazdálkodtak a költségvetési 
keretükkel, az egyesület pénzügyi mérlege 
pozitív.

Majd Galamb Orsolya az idei évi pályázati 
támogatásról is beszámolt.

Közgyűlést tartott a BTK
Imrő János szakosztályvezető elmond-

ta, hogy a jelenlegi labdarugó ifi csapatban 
nincs büki játékos, így hosszabb távon csak 
akkor tud működni, fejlődni a felnőtt csapat 
is, ha a BTK saját kezébe veszi az utánpótlás 
szervezését. A  tárgyi feltételek adottak hoz-
zá, a személyi feltételek, edzők megtalálása 
folyamatban van. Galamb Orsolya elmondta, 
hogy az önkormányzat támogatását meg-
kapták, ezzel együtt a testület a pénzügyi 
keretet is biztosította a munka kezdéséhez.

Mind az öt szakosztályvezető beszámolt 
az elmúlt időszak munkájáról.

 Németh Gyula örvendetesnek tartja, 
hogy új lendületet vett az asztalitenisz szak-
osztály: mindhárom felnőtt csapatuk dobo-
gós helyen áll jelenleg a saját bajnokságuk-
ban. Az utánpótlás képzés beindult, jelenleg 
már három edzővel folyik a képzés. Nemrég 
pedig országos utánpótlás tornát rendeztek.

Szabó Róbert a kézilabda szakosztály 
vezetője is sikerekről számolhatott be. Az 
NBII Nyugati csoportjában a felnőtt csapat 
az elmúlt bajnokságot a dobogón zárta. 
Az ifjúsági csapat saját edzővel, rendszeres 
edzésekkel egyre szebb eredményeket ér 
el. A működés háttere biztosított. Tavaly TAO 
pénzből vásároltak egy kilenc személyes 
kisbuszt, és e hónap végén egy újabb kis-
busszal gyarapodnak, így biztosítva a csapat 
utazását.

Polgár Kornél, a kosárlabda szakosztály 
vezetője arról számolt be, hogy a csapatuk a 
megyei bajnokságban szerepel, a középme-
zőnyben vannak. Gondként jelezte, hogy a 
csapat magja kezd kiöregedni a versenyzés-

Bersek Kupa Kőszeg büki díjazottak

ből, de a húsz év körüli fiatalok nem tolonga-
nak a csapat körül.

A labdarugók szakosztályvezetője, Imrő 
János egy éves történetet rajzolt fel. Egy nem 
túl jó mentális állapotban lévő csapatot vett 
át, a nyári és a téli átigazolásokat követően 
azonban a tavaszi eredményekből úgy tűnik, 
hogy sikerült a csapaton belül összhangba 
hozni a 30 év körüli játékosok tapasztalatát, 
a fiatalok fáradhatatlanságával. Három, majd 
a bajnokság kezdetétől heti két edzést tarta-
nak.

Dániel Tibor szakosztályvezető már közel 
negyven éve segíti, vezeti a büki sakkéletet. 
A sakk szakosztály csapata a megyei bajnok-
ságban játszik, stabil csapatként. Újdonsá-
got jelent, hogy Bükön és a városkörnyéken 
megszervezték az iskolások képzését, így a 
BTK négy szakosztályában is elindul, vagy 
már folyik az utánpótlásképzés. Ez a BTK jö-
vőjét tekintve pozitív üzenet.

Varga Zsolt
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Domonkos előtt. A 2007-ben és előtte szüle-
tettek két csoportban kezdték meg a versenyt, 
a négyes döntőbe a csoportok első két helye-
zettje került. Az elődöntőben Kovács Olivér le-
győzte Nagy Eriket, Pál Barnabás pedig Krucsó 
Marcellt. A nagyon színvonalas döntőt Pál Bar-
nabás nyerte Kovács Olivér előtt, a dobogóra 
még Krucsó Marcell és Nagy Erik léphetett fel.

A szülők ezeken a versenyeken, de az edzé-
seken is mindig jelen vannak, soron követik 
gyermekeik fejlődését. Felvetődött a velük 
való megbeszélésen, hogy a legjobbaknak és 
legszorgalmasabbaknak kevés a heti három 
edzés, legalább heti ötre lenne szükség ahhoz, 
hogy országosan is rangsorolt versenyzőkké 
váljanak. Szakmailag ez jó elképzelés, de az 
ehhez szükséges plusz anyagiak jelenleg nem 
állnak rendelkezésre, ezért ezt alaposan át 
kell gondolni. Nagyon elégedettek vagyunk 
a fiatalok előmenetelével, a továbbiakban is 
rendszeresen versenyeztetni fogjuk őket és a 
szakmai vezetés elérkezettnek látja az időt arra, 
hogy a megyei II. osztályú felnőtt bajnokság-
ban is szerepet vállaljanak a fiatalok. Tervezzük 
továbbá ősszel egy két napos országos után-
pótlás verseny megrendezését 16 asztalon, 
melynek előkészületeit már megkezdtük.

Ezúton is szeretnénk köszönetet mon-
dani mindenekelőtt a büki önkormányzat-
nak, a működési feltételek biztosításáért, az 
edzőinknek a szorgalmas és lelkiismeretes 
munkájukért, a szülőknek és Radványi Dalma 
tanárnőnek a folyamatos támogatásért és 
természetesen a szakosztály minden verseny-
zőjének, játékosának az elért szép eredménye-
kért, áldozatos munkájukért. Reméljük, hogy a 
következő beszámolónkban további sikerekről 
tudunk majd számot adni. 

Antalovits György, Németh Gyula

Jelentős versenyüknek számított a közel-
múltban a kőszegi Bersek Kupa. Itt 8 iskola 
mintegy 40 versenyzője vett részt és 3 fős csa-
patokat alkotva mérkőztek meg egymással. 
Bükről 9 játékost indítottunk, két korosztály-
ban. A  felsőbb korosztályban Krucsó Marcell, 
Kovács Olivér és Stix Erik indult. A fiúk sorrend-
ben a Bersek Iskola II. csapata, a Béri Balogh 
Ádám Iskola II. csapata és a Bersek Iskola I. 
csapata legyőzéséval szereztek első helyet. Az 
alsóbb korosztályban két büki csapat indult, 
mégpedig Kovács Áron, Kocsis Benedek, Putz 
András, illetve Koósz Karina, Koósz Fruzsina, 
Varga Ákos összeállításban. Elsőként a két büki 
csapat küzdött meg egymással, ahol a fiú csa-
pat legyőzte a lányokkal felállókat és további jó 
játékkal meg sem álltak a dobogó legfelső fo-
káig. A Koósz lányok Varga Ákossal kiegészülve 
a fiúk mezőnyében már nem vesztettek újabb 
mérkőzést és a Bersek Iskola korosztályos csa-
patát is legyőzve 2. helyen végeztek. Így a 9 
büki játékosból 6-an arany, 3-an ezüstéremmel 
térhettek haza. Ez azért is különösen értékes 
teljesítmény, hiszen az ellenfelek között 3-4 év-
vel idősebb játékosok is voltak. 

Az elmúlt pár hónapban kétszer is össze-
mérték erejüket a fiatalok, a szakosztály által 
szervezett házi versenyeken. Először tavaly 
decemberben mérkőztek meg egymással, két 
korcsoportban. A fiatalabbaknál Koósz Karina, 
Koósz Fruzsina, Németh Ákos, Krucsó Dániel 
lett a sorrend, míg az idősebbeknél Kovács 
Olivér óriási csatában nyert a döntőben a ko-
rábbi bajnok, Krucsó Marcell ellen. A harmadik 
helyezést Kovács Áron és Kocsis Benedek har-
colta ki. 

Áprilisban ugyancsak két csoportban ver-
senyeztek a fiatalok. A  2008-ban és utána 
születettek között a sérült Koósz Karina távol-
létében testvére, Koósz Fruzsina diadalmas-
kodott, Krucsó Dániel, Németh Ákos és Torkos 

Nagyon sikeres bajnoki évet mondhatnak 
maguknak a büki pingpongozók. Mind-
három felnőtt csaptunk kitett magáért és 
a bajnokság befejezése előtt valamennyi 
csapatunk dobogós helyen áll, amit való-
színűleg meg is tudnak őrizni a bajnokság 
végéig.

De nézzük részletesebben a csapatok tel-
jesítményét! A büki sportszakosztályok közül a 
legmagasabb bajnoki osztályban, az NB III-ban 
szereplő I. csapatunk jelenleg a dobogó 2. he-
lyén áll. A csapatban szereplő játékosok közül 
dr. Baráth Kornél 92 %-os, Nagy Csaba 64 %-os, 
Tauker Tamás 43 %-os, Schmidt László 31 %-os, 
Keve Szabolcs 24 %-os teljesítményt nyújtott. 
A csapat előtt három nehéz forduló áll, hiszen 
a továbbiakban a 3. helyezett Szombathelyi 
Haladás, a 4. helyezett Győri Elektromos és az 
5. helyezett Celldömölki V. csapata ellen kell 
helytállniuk, de a dobogós hely megtartására 
komoly esély van.

A megyei I. osztályban szereplő csapatunk 
jelenleg a dobogó 3. helyét foglalja el. A  le-
játszott 11 forduló alatt játékosaink közül Né-
meth Gyula 66 %-os, Varga Elemér 61 %-os, 
Hetyésy Balázs 58 %-os, Varga József 35 %-os 
teljesítményt nyújtott. Csapatunk várhatóan 
már nem fog botlani, hisz a bajnokság 10., 11., 
12. helyezettje ellen állnak majd asztalhoz, sőt 
még a 2. hely is lehetséges, hiszen a 2. helye-
zett Káldnak még meg kell küzdenie a bajnok 
jelölt Kőszeggel.

A megyei II. osztályban szereplő csapatunk 
a dobogó 3. helyét foglalja el. Játékosaink kö-
zül Kovács Ernő 93 %-os, Sövegjártó László 
75 %-os, Horváth Csaba 67 %-os, Vörös Jenő 
36 %-os teljesítményt nyújtott. Itt már csak 2 
forduló van hátra és szinte biztos a dobogós 
helyezés, hiszen az utánunk következő csapat 
előtt 5 pont előnyünk van.

Felnőtt játékosaink között jó a hangulat, az 
edzéslátogatás a korábbiakat jelentősen meg-
haladja, felszereltségük biztosított és egy-egy 
edzésen sokszor a 10 asztal is kevésnek bizo-
nyul a gyakorláshoz.

Örömmel számolhatunk be utánpótlás 
játékosaink eredményeiről is. Jelenleg három 
edző: dr. Baráth Kornél, Fixl Balázs és Varga Ele-
mér foglalkozik a 22 fős keret játékosaival, akik 
közül általában 16 gyermek vesz részt rendsze-
resen az edzéseken. Az edzők komoly hazai és 
nemzetközi tapasztalattal rendelkeznek, elhí-
vatottak és hosszú távra gondolkodnak. Kezük 
alatt hónapról – hónapra észlelhető a gyerme-
kek fejlődése és a fiatalok egyre komolyabb 
eredményeket érnek el a régióban szervezett 
különböző versenyeken. 

Sikerek az asztalitenisz utánpótlás nevelésben
Valamennyi felnőtt pingpong csapatunk dobogós helyen áll

Büki felnőtt csapat:Kovács Ernő, Sövegjártó László, Németh Gyula, Varga Elemér, Varga József
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KRISTÁLY TORONY 
EXTRÉM KIKAPCSOLÓDÁS

Egy igazán lenyűgöző kalandpálya 
vár bevételre! A 3 emelet magasra 
terebélyesedő torony igazi adrenalin  
bomba, melyet meghódíthat a család, 
de akár az egész baráti kör. A maga 
grandiózus méretével a pályán 
egyszerre akár 120-an is mászhattok! 
Akkor se csüggedj, ha még picik a 
gyerkőcök, hisz a Caramell a lurkókra 
is gondolt!

Próbáld ki Te is!

9737 Bük, Európa út 18.
Tel: 94 558 030 • e-mail: info@kristalytorony.hu 

www.kristalytorony.hu 
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