
Köszönet
A Répcementi Önkormányzati Társulás Család- és Gyermekjóléti Szolgálata köszönetét 
fejezi ki a szülőknek, az iskolának, az óvodának, a könyvtárnak, Polgármester Úrnak, a 
kiadónak, a gyógyfürdő vállalatnak és mindazoknak, akik lehetővé tették, hogy a “Az én 
városom, Bük” című kiadvány támogatásából befolyt összeget a 2017.06.19-23. között 
megrendezett nyári tábor szervezésére fordíthatta. A nyári táborban 50 általános iskola 
alsó tagozatán tanuló gyermek vett részt, a támogatás a buszos kirándulás költségei-
hez járult hozzá.

Rédecsiné Gacs Gyöngyi

Alsó tagozatos iskolások:
1. helyezett: Baranyai Máté
2. helyezett: Szanyi Zénó 
3. helyezett: Komjáthy Eszter
Különdíj: Nagy Bence
Különdíj: Tóth Dominik 
Különdíj: Szabó Diána   
Felső tagozatos iskolások:
1. helyezett: Petrovics Karolin  
2. helyezett: Maráczi Nikoletta 

Az én városom, Bük

3. helyezett: Orovecz Diána 
Különdíj: Görcsi Leila 
Különdíj: Guzmics Bálint 
Különdíj: Lujber Lúcia 
Különdíj: Zsigovics Nóra
Közönségdíj:
Bíró Miklós
Juhász Dávid

Összeállította: Haizler Lászlóné
Fotó: Szokol Gábor

Bük Város Önkormányzata, a Szülőföld 
Könyvkiadó és a Büki Művelődési és 
Sportközpont, Könyvtár által kiírt „Az én 
városom, Bük” rajzpályázat ünnepélyes 
díjkiosztójára és a pályamunkákból ké-
szült könyv bemutatójára 2017. május 
28-án 15.00 órakor került sor a művelő-
dési központban.

A helyi általános iskola diákjainak műso-
ra nyitotta meg a rendezvényt. Dr. Németh 
Sándor polgármester, Farkas Csaba a Szü-
lőföld Könyvkiadó vezetője és Nagy Csa-
ba képzőművész méltatta azt a könyvet, 
amely jól tükrözte a beérkező pályázatok 
sokszínűségét, a gyerekek őszinteségét és 
kifejezőkészségét. A pályázatra 194 rajz és 
több mint 17 oldalnyi „gyerekszáj” érkezett. 
A zsűri 19 rajzolót díjazott. A közönségből 
303-an éltek a szavazás lehetőségével. Két 
gyermek részesült a közönség különdíjá-
ban. A bemutatott kiadvány 79 pályamun-
kát tartalmaz, valamint a büki óvodások és 
iskolások gondolatait arról, hogy miért sze-
retik Büköt. A könyv megjelenése egyben 
egy jótékonyági kezdeményezést is szol-
gált. Gyerekek gyerekekért, azaz a szülőkön 
keresztül a könyvekért nyújtott 125.500,- Ft 
adománnyal a Család- és Gyermekjóléti 
Szolgálat nyári táboroztatását támogatták 
a pályázók. Díjazottak: 

Óvodások:
1. helyezett: Berényi Márk 
2. helyezett: Nyári Virág
3. helyezett: Simon Zsombor
Különdíj: Dóró Jennyfer
Különdíj: Horváth Luca
Különdíj: Sinthavong Natasa

A díjazottak ajándékcsomagot kaptak

Júniusi számunk tartalmából: 
xxxxxxxxxx  2. oldal
yyyyyyyyy 3. oldal
zzzzzzz 4. oldal
xxxxx yyyyyy 5. oldal
zzzzzz 7-8. odal
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Keresse a buk.hu honlapon 
a Büki TV adásait.

Minden kedden este hétkor 
új adással jelentkezünk.

A Trió TV adásait elérheti, 
később visszanézheti:

www.triotvdunantul.hu 
honlapon.

Sikeresen pályázott a város 
a fejlesztési pénzekért

Hosszas várakozás után döntött a me-
gyei önkormányzat az uniós forrású 
pályázatok sorsáról. Bük város három 
pályázatával szerepelt sikeresen, me-
lyek megvalósítása rövidesen elindul

Németh Sándor polgármester szá-
molt be a döntésekről, és ezeknek a 
pénzügyi hátteréről. A  Területi és Tele-
pülésfejlesztési Operatív Programban 
pályázhattak a vasi városok a fejlesztési 
elképzeléseikkel.

Bük város önkormányzata három 
olyan területet látott, ahol reális esélye 
volt eredményes pályázatnak. Az egyik 
pályázat volt az iparterület fejlesztése, 
hiszen fejlődő városként az idegenfor-
galmi bevételek mellett egyre nagyobb 
súllyal szerepel a városi bevételek között 
az iparűzési adó, amely döntően befolyá-
solja a város gazdálkodását. Azért, hogy 
hosszabb távon is emelkedő legyen ez 
a bevétel, újabb területeket szeretnénk 
bevonni, egy ipari övezetet szeretnénk 
kialakítani. Mindez a VOG és a Nestle mö-
götti területet jelenti, a mezőgazdasági 
útig tartóan. Itt a vonalas infrastruktúrát 
akarjuk kiépíteni, hogy újabb idetelepülő 
üzemeknek adjunk lehetőséget. A  most 
elnyert összeg 200 millió forint, de a pro-
jekt összköltsége várhatóan 5-600 millió 
forint. De ez a beruházás nemcsak a hol-
napnak szól, hanem hosszú távon befo-
lyásolhatja a település jövőjét.

Bük Város Önkormányzata Képvise-
lő-testülete a közösségi együttélés 
alapvető szabályairól és ezek elmulasz-
tásának jogkövetkezményeiről szóló 
13/2013. (XI.7.) önkormányzati rendele-
te a következőket tartalmazza:

„3. § (7) A fűnyírás, a sövényvágó, a szalag-
fűrész, a motorfűrész, a gyorsvágó, a köszörű 
és a fúrógép használata hétköznap 7.00 és 
19.00 óra között végezhető, ünnepnapon és 
vasárnap ilyen munka nem végezhető, kivé-
ve az azonnali hibaelhárítás esetét.”

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, szívesked-
jenek a fenti előírást betartani, ellenkező 
esetben bírság kiszabására kerülhet sor.

Dr. Tóth Ágnes
jegyző

A reformáció 500. jubileumi éve kap-
csán a városi könyvtárral közösen szer-
vez kiállítást Egyházközségünk Ifjúsági 
Önkormányzata „Hitünket kísérő tár-
gyak” címmel. 

Erre felekezeti hovatartozástól függet-
lenül várunk olyan tárgyakat a családoktól, 
amelyek valamilyen módon kísérték az 
elmúlt nemzedékek, vagy akár a ma élők 
hitét. Bibliák, imakönyvek, énekeskönyvek, 
képek, bármi szóba jöhet. A kiállítási anyag 
várhatóan értékes lesz, ezért a Művelődési 
Házban lesz megtekinthető előreláthatóan 
szeptemberben. 

Ezúton kérjük, hogy aki szívesen be-
mutatna ilyen családi vagy személyes tár-
gyat, az a kiállítás megszervezése, átlát-
hatósága miatt előre jelezze augusztus 
15-ig Giczi Nikolettnél a körforgalomnál 
található biztosító irodájában (kedden 
12.00-15.30, szerdán és csütörtökön 8-12 
és 13-16, pénteken 8-12 óráig).

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

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

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

23. Vasárnap Dr. Földi Sándor
24. Hétfő Dr. Bencsik István
25. Kedd Dr. Izer Ildikó
26. Szerda Dr. Bencsik István
27. Csütörtök Dr. Szilasi Imre
28. Péntek Dr. Szilasi Imre
29. Szombat Dr. Szilasi Imre
30. Vasárnap Dr. Szilasi Imre
31. Hétfő Dr. Sudár Zsuzsanna

Dr. Németh Sándor
s.k. elnök

Felhívás

Felhívás

fehér ruhában tiszta lélekkel vettek részt a 
szentmisén. Megújították keresztségi foga-
dalmukat, majd a gyermekek és a szülők 
Isten elé tárták kéréseiket az egyetemes 
könyörgésben. Plébános úr szentbeszédé-
ben és a szentmise végén áldás előtt kérte 
a gyermekeket és a szülőket vasárnapon-
ként a szentmisén való részvételre, szen-
táldozásra, Jézussal való rendszeres talál-
kozásra. „…Valahányszor itt vagytok, az a 

vel elkészült a szobor talpazata. Erre he-
lyezték rá a kész szobrot. A szobor végső 
elhelyezésében természetesen részt vett 
Blaskó János, aki Magyar Érdemrend lo-
vagkereszt polgári tagozat kitüntetésé-
vel elismert szobrász. 

A szoborkompozíció egy hazáját elha-
gyó 56-os férfit ábrázol. Már most meg-
tekinthető az alkotás, hiszen a pályázati 
határidőre el kellett készíteni a műalko-
tást. Az avatás azonban csak 2017. októ-
ber 23-án lesz. Az avatásra meghívták az 
alkotó testvérét Blaskó Péter színészt is, a 
Nemzeti Színház tagját. Varga Zsolt

A Közép- és Kelet-európai Történelem és 
Társadalom Kutatásáért Közalapítvány 
XX. Század Intézete az 1956-os emlékév 
keretében az 1956-os Emlékbizottság meg-
bízásából pályázatot hirdetett, e pályázat 
segítségével készült el a szobor.

Elsőáldozás a Római Szent Kelemen Plébániatemplomban

Új köztéri szoborral gazdagodott a város

2017. május 28-án Urunk mennybeme-
netelének ünnepén 17 fő 3. osztályos 
hittanos fiú és leány járult első szentál-
dozáshoz. Az első áldozás az első talál-
kozás szentsége az Eucharisztiában je-
len lévő Jézussal.

Keresztény életünk középpontjá-
ban  van az Úrral való találkozás, ami a 
szentmisében Jézus testévé és vérévé át-
változtatott kenyér és a bor magunkhoz 
vételében valósul meg. Erre a találkozás-
ra együtt készülünk fel, amely azt jelenti, 
hogy akit szeretnénk magunkba fogadni, 
őt szeretnénk megismerni. A  hittanosok 
mintegy három éven át készülnek erre 
az alkalomra, megfelelő hitismeretekkel 
rendelkeznek, szentmisén vesznek részt. 
Szép kezdete egy életre ható folyamatnak. 
Ahhoz hogy mindez a gyermek számára 
maradandó élmény legyen, szükség van 
arra, hogy szülei, nagyszülei felragyogtas-
sák előtte a hit értelmét és titkát, hitüket 
a gyermekük előtt éljék. Jász László Plé-
bános úr megköszönte a szülőknek, hogy 
gyermeküket keresztény hitük szerint ne-
velik, és elvezették gyermeküket, hogy át-
élhessék Jézussal való találkozás örömét. 
A  gyermekek előző nap elvégezték első 
szentgyónásukat, majd elsőáldozás napján 

Bükön az elmúlt években az 1956-os 
forradalom hőseiről a Templompark-
ban emlékeztek meg. Egy új szobor 
felállításával az idei évtől már a Pol-
gármesteri Hivatal mellett rendezik 
az ünnepséget.

Az 1956-os forradalom 60. évforduló-
ján, a 2016-os emlékévében kormány-
zati pályázati lehetőség volt 1956-hoz 
kapcsolódó műalkotások készítésére. 
Bük város a Zsennyén élő és alkotó Blas-
kó János szobrászművészt kereste meg, 
hogy egy köztéri szobrot készítsen. Az 
alkotó elfogadta a megbízást és elkészí-
tette a szobor kicsinyített változatát. Ezt 
fogadta el a testület, a szakmai zsűri. Dr. 
Németh Sándor polgármester és Taródi 
Lajos képviselő megtekintette Zsennyén 
a bronzöntés előtt álló szobrot. Azóta a 
szobrot már Budapesten bronzba öntöt-
ték. Közben Bükön kőfaragók segítségé-

Áll a szobor, középen az alkotó

A májusi elsőáldozók

hely, ahol ültök, világos lesz. Amikor pedig 
nem lesztek itt, az a hely sötét lesz. Amikor 
távol maradtok a templomtól, Isten házá-
nak bizonyos része sötét marad – ahogy a 
történetben hallottuk.

Vajon a mi lámpásunk meg van gyújtva? 
Azon a helyen világítunk, ahová Isten he-
lyezett minket? Ha megfelelő helyen világít 
életünk, akkor igazi a mi Krisztusvárásunk.” 

Pócza M. Gabriella

A következő pályázatunk a Széchenyi 
utcához kötődik. Százmillió forint értékű 
pályázati támogatást kaptunk a Zöld város 
program keretén belül, a Városháza parkot 
szeretnénk kiépíteni. Folytatnánk a Répce-
menti tanösvény kiépítését, a pálya bejá-
ratától a Torkos sorig felújítanánk a járdát, 
a Koczan ház udvarán a korábban már 
megtervezett kultúrpajtát megépítenénk. 

De az önkormányzat tervei között sze-
repel az is, hogy a Torkos sor útja alatti 
negyven éves víz és csatorna vezetéket is 
kicserélik. Erről a szolgáltatóval, a Soproni 
Vízmű Zrt-vel egyeztetnek.

 -A harmadik pályázatunk a bükfürdői 
csapadékvíz rendszer kiépítéséhez kap-
csolódik. Több fórumon is felvetődött 
már ez a kérdés, most lesz lehetőségünk 
a megvalósításra. Ennek az összköltsége 
400-450 millió forint. Ehhez a mostani 
pályázaton nyertünk 50 millió forintot, 
egy korábbi pályázaton már kaptunk rá 
112 millió forintot. Ezzel a 162 millió fo-
rinttal és a saját erővel tudnánk indulni, 
és a városrész víz elvezetését – a kis ut-
cák kivételével – meg tudnánk oldani. 
Van még egy nagyszabású pályázatunk a 
bükfürdői központi rész kiépítésének ter-
ve, s ha ez sikerülne, akkor már a kiépített 
infrastruktúrájú részre lehetne építkezni. 
Három pályázatot adtunk be, mindhárom 
sikeresen szerepelt – foglalta össze a vá-
ros polgármestere. Varga Zsolt
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Vendégkórusokat is hívtak, így fellé-
pett a Bői Női Kar, a Danica horvát kórus, a 
Vassurányi Dalkör és a Clemens madrigál-
kórus. Hívták a Büki Női Kar Egyesületet 
is, ők azonban ezen a napon nem tudtak 
szerepelni, de képviselőik természetesen 
köszöntötték a férfikart.

A kórus munkája, sikerei elismerése-
ként Vas Megye Önkormányzata elnö-
kének, Majthényi Lászlónak elismerő ok-
levelét vehette át, a büki önkormányzat 
nevében dr. Németh Sándor polgármes-
ter, a művelődési központ nevében pedig 
Tóth Tamás intézményvezető oklevelet és 
emékplakettet adott át a kórustagoknak. 

20 éves a Répcementi Férfikar
Június 3-án szombaton tartotta a 
férfikar jubileumi hangversenyét a 
művelődési ház színháztermében. 
1997-ben Rajnai Gábor és Sárosi Or-
solya vezetésével alakult meg a kórus, 
2007-től pedig Szijj Ferenc a karveze-
tő. Mindvégig számíthattak a büki ön-
kormányzat és a művelődési központ 
segítő támogatására. Repertoárjuk 
gazdag: népdal-összeállítások, népies 
bordalok, a zeneirodalom kórusmu-
zsikája mellett népszerű művek fel-
dolgozásait is éneklik. Előszeretettel 
lépnek fel falunapi rendezvényeken, 
liturgikus eseményeken, kulturális 
bemutatókon. 

A kórus szakmai körökben is ismert, 
több alkalommal mérették meg már ma-
gukat szakmai zsűri által is. 2009-ben a 
VIII. Vass Lajos Népzenei Verseny sümegi 
regionális elődöntőjén ezüst, 2016-ban 
pedig a VI. Nyugdíjas Ki mit tud? országos 
döntőjén Harkányban arany minősítést 
szereztek. Saját honlapjuk is van, és jó né-
hány felvételük, valamint egy videoklipjük 
megtalálható a You Tube videoportálon 
is. Házi kivitelezésben még nagylemezt is 
készítettek, amelynek címe a földi halan-
dók évezredes óhaját fejezi ki: Da bibere! 
Magyarul: Adj innom! 

2012-ben elkészült 2. albumuk az „Al-
konyóra” címet kapta – a karvezető szerint 
nem véletlenül, hiszen a kórustagok élet-
kora az 50 év és az „örök üdvösség” közé 
tehető. 

A jubileumi hangversenyen név szerint 
megemlékeztek az elhunyt kórustagokról 
(sajnos már 9-en nem élnek), s azokról 
is, akik valamilyen okból abbahagyták az 
éneklést.

A  meghívott kórusok is ajándékkal ked-
veskedtek.

Kodály Zoltán mondta egykor: „Zene 
nélkül lehet élni, de nem érdemes!” – ez 
lehetett a mottója is a délutánnak, s ezért 
is hangzott fel a hangverseny fináléjában 
valamennyi szereplő, énekes előadásában 
Dés László: A zene az kell c. szerzeménye a 
Valahol Európában c. musicalből. Vastaps-
sal fogadta a közönség a dalt, nem először 
ezen a délutánon.

A hangversenyt fogadás és baráti be-
szélgetés zárta a művelődési ház tanács-
termében.

Galambos Ferencné

A jubiláló férfikar

A zenekar és szólistája

Pannon Cigányzenekar nyárköszöntő koncertje
Szombat este a slágereké, a lágy dallamo-
ké az igazi hamisítatlan cigányzenéé volt a 
főszerep a büki Atriumban, ahova a Pannon 
Cigányzenekar invitálta nyárköszöntő kon-
certjére a környékbelieket. A  rendezvény-
helyszín szinte minden ülőhelye megtelt, 
ami bizonyítja, hogy komoly érdeklődés 
övezi a zenekar munkásságát. A  rendez-
vény színvonalát Tarnai Kiss László énekmű-
vész emelte gyönyörű hangjával

tak be. De nemcsak a gyermekek, még a 
szülők, nagyszülők számára is tartogatott 
meglepetéseket! Közben fogyott a finom 
kakaós és lekváros palacsinta, valamint az 
innivaló is. A zsákbamacska különösen csá-
bította a gyerekeket, mindenki nyerni akart, 
reméljük így is volt! Talán mindenki vihetett 
valami ajándékot magával. A kedvenc gyer-
mekdalokat Nyári Dezső zenész-énekes 
énekelte, közben a kisebbek és nagyobbak 
egyaránt önfeledten mozogtak, táncoltak.

Nagyon jól érezhette, érezte magát min-
denki, jókedvűen, kicsit elfáradva indultak 
szüleikkel a gyermekek haza. Többen úgy 
köszöntek el, hogy „jövőre is ugyanitt!” 

Köszönetemet szeretném kifejezni a 
zsákbamacska tárgyait, az ajándékokat 
felajánló vállalatok, cégek vezetőinek, ma-
gánszemélyeknek, hiszen a gyermekeknek 
örömet szereztek! Köszönjük dr. Németh 
Sándor polgármester úrnak és Tóth Tamás 
intézményvezetőnek, hogy biztosították 
számunka a helyszínt.

meg. Óvodánk alapítványa is az idei évben 
is rendezvénnyel, meglepetésekkel ké-
szült. A Csodaország Egyesület a gyerme-
kek számára udvari játékokat vásárolt és 
adott át a gyermekeknek, valamint gyer-
mekkoncert színesítette a hét programját. 
A  fedezetét a Gyógyfürdő Zrt. fürdőbáli 
bevétele és az 1 %-os felajánlások képez-
ték. Köszönjük a felajánlást a gyermekek 
nevében is! 

A Holló együttes Varázsének jelmezes, 
interaktív zenés műsorával  szórakoztatta 
a gyerekeket. Az együttes Weöres Sándor 

Családi Nap a Koczán – háznál

Gyermeknap az oviban

2017. május 22-én, hétfőn délután 3 
órától az óvoda Szülői Munkaközössé-
ge megszervezte a Koczán – házban és 
kertjében a Családi napot. Az elmúlt 
évek hagyományaival szakítva nem a 
Sportcsarnokban, hanem a szabadban. 

Gyönyörű napos idő köszöntött ránk. 
A  szervezésben Vargáné Németh Katalin 
SZM elnök és a csoportok SZM tagjai sok 
feladatot vállaltak fel: közel hatszáz pala-
csintát sütöttek meg, és készítettek el a 
gyermekek kedvére! A családokat Drazsé, 
a sárkány fogadta. többen ismerősként 
üdvözölték, és örültek a kicsik, amikor ma-
gához felemelte, megsimogatta, megölel-
te őket. Köszönjük az örömteli pillanatokat! 
Horváthné B. Renáta tanárnő játékos tornát 
tartott két csoportban is, mozogni hívta a 
gyerekeket, felnőtteket egyaránt. Ezt kö-
vetően Tóth Viktória és Sipőcz Rita óvónők 
kalózpartit rendeztek. Az érdekes, bohókás, 
vonzó ügyességi feladatokba az óvodás, a 
kisiskolás gyermekek örömmel kapcsolód-

Május utolsó vasárnapja a gyermek-
nap. Szoktuk mondani, hogy az óvodá-
ban az év minden napja gyermeknap, 
ugyanis nemcsak az év egy napján 
vannak a gyermekek a középpontban, 
hanem minden nap kiemelt figyelem 
övezi őket. A gyermeknapi programo-
kat május utolsó vasárnapja előtti hé-
ten rendezzük minden évben az óvo-
dában. 

Május 22-én, hétfőn homokvárat építet-
tünk közösen, a kisebbek és a nagyobbak 
is igencsak szorgoskodtak! A  bábmunka-
közösség óvodapedagógusai a gyerme-
kek egyik kedvenc meséjét „A kiskakas 
gyémánt félkrajcárja” című népmesét ad-
ták elő, amit a gyerekek hol szájtátva, hol 
pedig hangos kacagással, nevetéssel néz-
tek végig. Hatalmas tapssal jutalmazták 
az előadást, amely a gyerekeknek nagyon 
tetszett! 

Kedden, bizony elromlott az idő, öm-
lött az eső, a kinti programok jó részét 
meghiúsította, a magunk és a gyerme-
kek jó kedvét azonban nem tudta elven-
ni. A  tervezett programok egy részét az 
óvoda épületében valósítottuk, tartottuk 

legismertebb gyermekverseiből (Bóbita, 
Csiribiri, Kutya-tár, Haragosi...) készítette 
vidám zenés összeállítását. Az előadás 
szereplői mindvégig a gyerekek, akikkel 
együtt játszottak, és énekelték a megze-
nésített verseket. Különböző hangszerek-
kel ismerkedtek meg, melyekkel kísérték 
az énekeket. Az előadás nagy élményt 
nyújtott mindnyájunknak!

A hét többi napján két csoport, a Mi-
cimackó csoport „A csillagszemű juhász” 
és a Napraforgó csoport „Sün Balázs” című 
mesejátékát láthattuk. Majd fagylaltoz-
tunk, és sokat játszottunk. Az új játékok-
nak a következő héten a napos idő bekö-
szöntével örülhettek igazán a gyerekek, 
amikor kézbe vehették, játszhattak velük. 
A  dottózást is halasztottuk, a következő 
héten hétfőn, kedden utaztunk kisvonat-
tal – de most már ragyogó napsütésben. 
A  gyerekek már nagyon várták, élvezték 
a dottózást! Sok szépet láttunk, gyönyörű 
házakat, virágos kerteket. Megfigyeltük 
a madarakat, közöttük a gólyákat, a sok-
sok járművet… Köszönöm a Gyermekhét 
programjaiban résztvevők munkáját! 

Pócza M. Gabriella intézményvezető

Gyermeknapi össztánc

Süsü a Koczan udvaron

Ugyanakkor szeretném megköszönni a 
Szülői Munkaközösség elnökének és tagja-
inak, a programok lebonyolításában részt-
vevőknek, közreműködőknek a remek dél-
utánt, a gyermekeknek nyújtott élményeket!

Pócza M. Gabriella, intézményvezető
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A hulladékudvarban a lakcímkártya be-
mutatásával kizárólag LAKOSSÁGI partne-
rek helyezhetnek el hulladékot.

Nyitva tartás: szerda 8.00-15.30 és péntek 
8.00-15.30, valamint minden hó 2. szombat 
8.00-15.30.

Bük, Dózsa utca vége. Telefon: 94/200-567

Megnyílt a hulladékudvar!
A hulladékokat fajtánként elkülönítve 

lehet beszállítani, mert a telephelyen már 
nincs szétválogatási lehetőség és ömlesz-
tetten NEM veszik át a hulladékot. A fajtán-
ként megjelölt leadható mennyiség ÉVES 
mennyiség!

Kérjük a feltételek pontos betartását.

A telepen a Nyugat-magyarországi Re-
gionális Hulladékgazdálkodási Társulásban 
résztvevő települések lakosai helyezhetnek 
el hulladékot (Bük, Sajtoskál, Acsád, stb.), 
kérjük, érdeklődjenek településükön, hogy 
jogosultak-e a szolgáltatást igénybe venni.

Forrás: www.buk.hu

Büki Újság  
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JÚLIUS 7.
6. ETNO-FOLK FORGATAG

GYÓGY- ÉS ÉLMÉNYCENTRUM
15.00 Kaláka családi koncert – Nálatok laknak-e állatok?

16.15 Garagulya Gólyalábas Komédiás Kompánia 

16.45 Babra Zenekar

GYÓGY- ÉS ÉLMÉNYCENTRUM PARKOLÓJA
18.00 Karaván Familia

19.00 Garagulya Gólyalábas Komédiás Kompánia

19.30 Fonó Zenekar

21.15 Cimbaliband

23.00 Kerekes Band

16.00–20.00 Gyermeksarok - Népi és ügyességi játékok, Kirakodóvásár, 
 TOMA és csapata történeti játszóháza.

16.00–20.00 Termelői piac

JÚLIUS 8.
ARATÓÜNNEP

GYÓGY- ÉS ÉLMÉNYCENTRUM
14.30–15.30 Garagulya Gólyalábas Komédiás Kompánia

15.00 Ünnepi ökumenikus istentisztelet a Katolikus templomban

16.00 Színes felvonulás hintókkal, lovas kocsikkal Bükfürdőre

GYÓGY- ÉS ÉLMÉNYCENTRUM PARKOLÓJA
16.00 – 20.00 Gyermeksarok – Népi és ügyességi játékok, Kirakodóvásár, 
 TOMA és csapata történeti játszóháza.

16.30  Garagulya Gólyalábas Komédiás Kompánia

17.00 Ünnepélyes megnyitó

17.30 Kézikaszás aratóbemutató.

19.00  Folklórműsor – Pendelyes Táncegyüttes és a Fajkusz Banda 

20.30 Apostol együttes koncertje

22.30 Aratóbál – Spontán Zenekar

A rendezvények ingyenesek, kivétel a Gyógy- és Élménycentrumban
tartandó koncertek, melyek fürdőbelépő megvásárlásával tekinthetők meg!
A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

A RENDEZVÉNYEK TÁMOGATÓI:

JÚLIUS 7/14/28. 09.00
BÜKI MESEVONAT A SZAMÓCA SZÍNHÁZZAL
ÚJ ELŐADÁS!
Részvételi díj: 1.800 Ft, amely tartalmazza a vonatozás, a vendéglátás 
és az előadások árát.
Az előadás helyszíne: Bük, Koczán-ház, Széchenyi u. 42.

Kaláka

Babra Zenekar

Fonó Zenekar

Kerekes Band

Büki Újság  

Ungaresca Táncegyüttes

Ferenczi György és a Rackajam

Ruben’s Latino

/// JÚLIUS 19–23.
12. GYÓGY-BOR NAPOK – BÜKI GASZTROFESZTIVÁL
BÜKFÜRDŐ, GYÓGY- ÉS ÉLMÉNYCENTRUM PARKOLÓJA

A FESZTIVÁLRA A GYSEV 50%-OS UTAZÁSI
KEDVEZMÉNYT BIZTOSÍT!
INGYENES FESZTIVÁLJÁRAT A DOTTÓVAL ÉS A 
LOKIVAL BÜK ÉS BÜKFÜRDŐ KÖZÖTT!

/// JÚLIUS 19. 
A NESTLÉ HUNGÁRIA KFT. 
BÜKI PURINA ÁLLATELEDEL GYÁRA BEMUTATJA

13.30 UNGARESCA TÁNCEGYÜTTES
 FÜRDŐ SZÍNPAD (GYÓGY- ÉS ÉLMÉNYCENTRUM)

14.15 BOGNÁR SZILVI GYERMEKMŰSORA
 FÜRDŐ SZÍNPAD (GYÓGY- ÉS ÉLMÉNYCENTRUM)

15.00 A KUTYA VACSORÁJA
 FÜRDŐ SZÍNPAD (GYÓGY- ÉS ÉLMÉNYCENTRUM)

16.30 KÉZMŰVES JÁTSZÓHÁZ, NÉPI 
 FAJÁTÉKOK, ARCFESTÉS, UGRÁLÓVÁR, TOMA ÉS CSAPATA
 TÖRTÉNETI JÁTSZÓHÁZ
 GYERMEK SZÍNPAD 

17.00 INCI-FINCI GYERMEKFOGLALKOZTATÓ
 GYERMEK SZÍNPAD

18.00 GABALYDA BÁBSZÍNHÁZ:
 CSODAKÚT, AVAGY AZ ÉLET VIZE
 GYERMEK SZÍNPAD

18.30 ÜNNEPÉLYES MEGNYITÓ
 BÜK SZÍNPAD

19.00 GASZTRO-SHOW – GERDESITS „FASZI” FERENC ÉS VASTI 
 (A KUTYA VACSORÁJA) 
 GASZTRO SZÍNPAD

19.00 FERENCZI GYÖRGY ÉS A RACKAJAM
 JAZZ-BLUES UDVAR (FÜRDŐ ÉTTEREM)

20.00 WELLHELLO
 BOR SZÍNPAD 

20.30 RUBEN’S LATINO
 JAZZ-BLUES UDVAR (FÜRDŐ ÉTTEREM)

21.30 A KUTYA VACSORÁJA
 BÜK SZÍNPAD

22.15 SOLID JAZZ BAND
 JAZZ-BLUES UDVAR (FÜRDŐ ÉTTEREM)

23.15 ANIMA SOUND SYSTEM ÉS BOGNÁR SZILVI
 BOR SZÍNPAD 

/// JÚLIUS 20.
13.30 PAPRIKA JANCSI BÁBSZÍNHÁZA
 FÜRDŐ SZÍNPAD (GYÓGY- ÉS ÉLMÉNYCENTRUM) 

14.15 VAGABOND TRIÓ ÉS SZITA GÁBOR
 FÜRDŐ SZÍNPAD (GYÓGY- ÉS ÉLMÉNYCENTRUM)

15.00 KOPRIVE TAMBURAZENEKAR
 FÜRDŐ SZÍNPAD (GYÓGY- ÉS ÉLMÉNYCENTRUM)

15.45 BARANYAI ÁKOS-BUJTÁS ERVIN – UTCAZENÉK
 FÜRDŐ SZÍNPAD (GYÓGY- ÉS ÉLMÉNYCENTRUM)

16.30 KÉZMŰVES JÁTSZÓHÁZ, NÉPI
 FAJÁTÉKOK, ARCFESTÉS, UGRÁLÓVÁR, TOMA ÉS CSAPATA
 TÖRTÉNETI JÁTSZÓHÁZ
 GYERMEK SZÍNPAD

17.00 KUTTYOMFITTY TÁRSULAT
 GYERMEK SZÍNPAD



17.30 KOPRIVE TAMBURAZENEKAR
 BÜK SZÍNPAD

18.00 ROSTA GÉZA ELŐADÓMŰVÉSZ VERSES
 ZENÉS GYERMEKMŰSORA
 GYERMEK SZÍNPAD

19.00 GASZTRO-SHOW – HAHA PRODUKCIÓ – HAJDÚ STEVE 
 ÉS HARSÁNYI LEVENTE
 GASZTRO SZÍNPAD 

19.00 MOJO WORKINGS
 JAZZ-BLUES UDVAR (FÜRDŐ ÉTTEREM)

20.00 SOULWAVE
 BOR SZÍNPAD

20.30 TÖRÖK ÁDÁM ÉS A MINI
 JAZZ-BLUES UDVAR (FÜRDŐ ÉTTEREM)

21.15 TÁTRAI BAND
 BÜK SZÍNPAD

22.15 VAGABOND TRIÓ ÉS SZITA GÁBOR
 JAZZ-BLUES UDVAR (FÜRDŐ ÉTTEREM)

23.00 MOKKA TRIBUTE
 BOR SZÍNPAD

/// JÚLIUS 21.

13.30 LANGALÉTA GARABONCIÁSOK
 GYERMEKMŰSORA
 FÜRDŐ SZÍNPAD (GYÓGY- ÉS ÉLMÉNYCENTRUM)

14.15 KAKAÓ ZENEKAR GYERMEKMŰSORA
 FÜRDŐ SZÍNPAD (GYÓGY- ÉS ÉLMÉNYCENTRUM) 

15.00 ED PHILIPS – ONE-MAN ROCKABILLY SHOW
 FÜRDŐ SZÍNPAD (GYÓGY- ÉS ÉLMÉNYCENTRUM)

16.30 KÉZMŰVES JÁTSZÓHÁZ, NÉPI
 FAJÁTÉKOK, ARCFESTÉS, UGRÁLÓVÁR, TOMA ÉS CSAPATA 
 TÖRTÉNETI JÁTSZÓHÁZ
 GYERMEK SZÍNPAD

17.00 FIGURA EDE
 GYERMEK SZÍNPAD

17.30 BIG MOUSE BAND
 BOR SZÍNPAD

18.00 KAKAÓ ZENEKAR
 GYERMEK SZÍNPAD

19.00 GASZTRO-SHOW – BÍRÓ LAJOS – BOCK BISZTRÓ
 GASZTRO SZÍNPAD

19.00 LANGALÉTA GARABONCIÁSOK
 GYERMEK SZÍNPAD

19.00 PÉLY BARNA SZERZŐI ESTJE
 JAZZ-BLUES UDVAR (FÜRDŐ ÉTTEREM)

20.00 MARÓT VIKI ÉS A NOVA KULTÚRZENEKAR
 BÜK SZÍNPAD 

20.30 TAKÁTS TAMÁS BLUES BAND
 JAZZ-BLUES UDVAR (FÜRDŐ ÉTTEREM)

21.30 FENYŐ MIKLÓS
 BOR SZÍNPAD

22.15 TOM KONDOR BAND
 JAZZ-BLUES UDVAR (FÜRDŐ ÉTTEREM)

23.15 ED PHILIPS AND THE MEMPHIS PATROL
 BÜK SZÍNPAD

00.30 DJ. RADIO MONSTER
 BOR SZÍNPAD

Haha Produkció

Büki Újság  

/// JÚLIUS 22.

13.30 LANGALÉTA GARABONCIÁSOK
 GYERMEKMŰSORA
 FÜRDŐ SZÍNPAD (GYÓGY- ÉS ÉLMÉNYCENTRUM)

14.15 INTIM TORNA ILLEGÁL
 FÜRDŐ SZÍNPAD (GYÓGY- ÉS ÉLMÉNYCENTRUM)

15.00 MOSOLY TÁNCCSOPORT
 FÜRDŐ SZÍNPAD (GYÓGY- ÉS ÉLMÉNYCENTRUM)  

16.30 TOMA ÉS CSAPATA – TÖRTÉNETI JÁTSZÓHÁZ
 GYERMEK SZÍNPAD

17.00 HANGERDŐ TÁRSULAT
 GYERMEK SZÍNPAD

18.00 LANGALÉTA GARABONCIÁSOK
 GYERMEK SZÍNPAD

18.00 ZAPOROZSEC
 BOR SZÍNPAD

19.00 GASZTRO-SHOW – NÁDASDI JANÓ
 ÉS GÁLOS ÁDÁM (INTIM TORNA ILLEGÁL)
 GASZTRO SZÍNPAD 

20.00 KISCSILLAG
 BÜK SZÍNPAD

21.30 INTIM TORNA ILLEGÁL
 BOR SZÍNPAD

23.15 ANNA AND THE BARBIES
 BÜK SZÍNPAD

00.30 ERNEST C. & SCOTT FREE SPECIAL 
 „GYÓGY-BOR NAPOK” EDITION
 BOR SZÍNPAD

 /// JÚLIUS 23. A BÜKI GYÓGYFÜRDŐ ZRT. BEMUTATJA

13.30 LANGALÉTA GARABONCIÁSOK
 GYERMEKMŰSORA
 FÜRDŐ SZÍNPAD (GYÓGY- ÉS ÉLMÉNYCENTRUM)

14.15 PANNON CIGÁNYZENEKAR
 FÜRDŐ SZÍNPAD (GYÓGY- ÉS ÉLMÉNYCENTRUM)

15.00 BIGBOX ZENEKAR
 FÜRDŐ SZÍNPAD (GYÓGY- ÉS ÉLMÉNYCENTRUM)

15.45 MOSOLY TÁNCSOPORT
 FÜRDŐ SZÍNPAD (GYÓGY- ÉS ÉLMÉNYCENTRUM) 

16.30 TOMA ÉS CSAPATA – TÖRTÉNETI JÁTSZÓHÁZ
 GYERMEK SZÍNPAD

17.00 CSURGÓ ZENEKAR
 GYERMEK SZÍNPAD

17.00 PANNON CIGÁNYZENEKAR
 BÜK SZÍNPAD

18.00 LANGALÉTA GARABONCIÁSOK
 GYERMEK SZÍNPAD

18.00 GASZTRO-SHOW – NIKA RÓBERT 
 ÉS TÓTH TAMÁS „GASZTRO BARÁTOK”
 GASZTRO SZÍNPAD

18.30 INCI-FINCI GYERMEKFOGLALKOZTATÓ
 GYERMEK SZÍNPAD

19.00 BIGBOX
 BOR SZÍNPAD 

20.15 BOHEMIAN BETYARS
 BÜK SZÍNPAD

21.45 OCHO MACHO
 BOR SZÍNPAD

23.00 FESZTIVÁLZÁRÓ TŰZIJÁTÉK

Török Ádám és a Mini



NAGYSZÍNPADOK
JÚLIUS 19. 18.30 BÜK SZÍNPAD
Ünnepélyes megnyitó
Boglya Népzenei Együttes

JÚLIUS 19. 20.00 BOR SZÍNPAD
WELLHELLO

A Wellhello a hip-hop előadó Fluor é s a producer-é nekes-dalszerző Diaz kö zö s formá ciója, mely mostanra Magyar-
orszá g egyik top zenekará vá  vá lt. A sikerek é s né zettsé gek maguké rt beszé lnek, nincs aki ne ismerné  ezeket az óriá si 
slá gereket: „Rakpart”, „apuveddmeg”, „Sokszor volt má r í gy”, „Emlé kszem, Sopronban”. Az elnö ki kettő s tö rté nel-
met í rt a honi popzené ben. Brutális gyorsasággal tö ltö tté k meg a klubokat, majd a legnagyobb fesztiválok né ző te-
reit. 4 teltházas Budapest Park koncertet tudhatnak a hátuk mö gö tt, amelyek mára legendássá is váltak a hatalmas 
show miatt. Senki nem felejti el a helikopteres pé nzszórós belé pő jüket, vagy amikor egy igazi gő zmozdonnyal 
é rkeztek meg a  úk a Parkba. Ké tszer nyerté k meg a Fonogram dí jat, van Comet Gö mbjük, 2 VIVA Chart show első  
helyük mellett. 2016 decemberé ben jö tt ki egé sz esté s nagyjáté k lmjük a #Sohavé getnemé rős, amelyet a Wellhello 
dalai inspiráltak, de a srácok szerepelnek is a moziban. A  lm egy hónap után a negyedik helyen vé gzett a 2016-ban 
bemutatott magyar  lmek toplistáján, a  lmzene CD-n pedig az addigi ö sszes daluk kijö tt egyben.

JÚLIUS 19. 21.30 BÜK SZÍNPAD
A KUTYA VACSORÁJA

Kutya Vacsorája Varga Liviusnak és válogatott társainak szerelemgyereke, egy igazi exkluzív labor. Be kell látnunk, ez 
az étel, a szólással ellentétben igen gazdag: ezerszínű zene és a stand-up komédiák keveréke, mélyen szántott gon-
dolatok, magasan aratott tetszésindexek és mindenkinek saját pláza. A tavalyi fergeteg koncertet idén új számokkal 
és még nagyobb hangulattal tervezik megfejelni, a legjobb, ha mindenki közösen adja meg magát!

JÚLIUS 19. 23.15 BOR SZÍNPAD
ANIMA SOUND SYSTEM ÉS BOGNÁR SZILVI

JÚLIUS 20. 17.30 BÜK SZÍNPAD
KOPRIVE TAMBURAZENEKAR

JÚLIUS 20. 20.00 BOR SZÍNPAD
SOULWAVE

A Soulwave-et 2007-ben alapította Fodor Máté énekes-dalszerző és Huszár Ádám gitáros. A zenekar dalait léle-
kemelő monumentalitás jellemzi; nagyívű refrének, metaforikus dalszövegek, mindezt a modern akusztikus popzene 
köntösébe bújtatva.

Már a bemutatkozó daluk a ’Lonely’ bizonyította, hogy kivételes érzékük van az alternatív popszámok megírásához. 
2010-ben jelent meg a zenekar első nagylemeze a OneNight Stand, amit három évvel később, egy svédországi 
kiadónál megjelent, 1975 elnevezésű EP követett. Ebben az időszakban a zenekar főként külföldön, többek között 
Németországban, Csehországban, Ausztriában és Hollandiában turnézott, miközben Magyarországon a Pető  Rádi-
óban debütáló I Can’t Be Loved-nak köszönhetően egyre ismertebbé váltak.
2015-ben jelent meg a Soulwave első magyar nyelvű dala a „Szélcsend” amely rögtön a Pető  Top 30-ba is bekerült. 
A valódi áttörést a 2016-ban megjelent Mindent elhittem című dal hozta meg a zenekarnak, ami ismét rádiós sláger-
listákra került, a dalra forgatott videoklip pedig a VIVA TV magyar slágerlistájának élén landolt. 
Ezt követően jelent meg a zenekar eddigi legnagyobb slágere a Kalandor, amely egyszerre vezette a Class FM és a 
Pető  Rádió lejátszási listáját, továbbá bejutott a Dal 2017, Eurovíziós dalválasztó műsorába is, így méltán kijelent-
hetjük, hogy a Soulwave idén berobbant a zenei életbe.

JÚLIUS 20. 21.15 BÜK SZÍNPAD
TÁTRAI BAND

A Tátrai Band 1989-től működő nagyzenekar, számos nagylemezzel és aranylemezzel a háta mögött, olyan ismert 
számokkal, mint a New York, New York vagy a Küszöbön Túl. Tagjai az ország leghíresebb zenészei közé tartoznak, 
olyan ismert szakemberekkel, mint pl. Charlie, Pálvölgyi Géza, Solti János vagy Jamie Winchester. 2009-ben a BS-
ben ünnepelte húsz éves jubileumi évfordulóját. A Tátrai Band-ben Tátrai Tibor gitározik, Horváth Charlie énekel, 
Pálvölgyi Géza billentyűzik, Csiszár Péter szaxofonozik, Glaser Péter basszusgitározik, Dorozsmai Péter dobol, Hor-
váth Kornél ütőhangszereken játszik, Vincze-Fekete Vera és Czerovszky Heni vokálozik.

JÚLIUS 20. 23.00 BOR SZÍNPAD
MOKKA TRIBUTE

JÚLIUS 21. 17.30 BOR SZÍNPAD
BIG MOUSE BAND

Wellhello

A Kutya Vacsorája

Anima Sound System és Bognár Szilvi

Koprive Tamburazenekar

Büki Újság  

JÚLIUS 21. 20.00 BÜK SZÍNPAD
MARÓT VIKI ÉS A NOVA KULTÚRZENEKAR

Viki és a Zenekar 2003 óta rendületlenül terjeszti a Retro tanait. Dalaikat az elmúlt ötven év hagyományai alapján 
alkotják, nemegyszer régi slágerek korhű, de progresszív feldolgozásával.

JÚLIUS 21. 21.30 BOR SZÍNPAD
FENYŐ MIKLÓS

Fenyő Miklós a mai magyar könnyűzenének egyik legkiemelkedőbb alakja, nevét mindenki korosztálytól függetlenül 
ismeri, az általa írt számok az ország legnagyobb slágereivé nőtték ki magukat. Az egykori Hungária együttes meg-
alapítója és frontembere a mai napig az egyik legtöbbet foglalkoztatott művész az igényes könnyűzene világában. 
Koncertjei rendre megtöltenek minden helyszínt. Egy Fenyő koncert mindig fergeteges hangulatot varázsol, a teljes 
közönség egy emberként táncol és énekel minden slágert, majd a koncertről egyértelműen pozitív élményekkel 
távozik. A büki 90 perces koncerten Fenyő Miklós legnagyobb slágerit hallhatja a közönség.

JÚLIUS 21. 23.15 BÜK SZÍNPAD
ED PHILIPS AND THE MEMPHIS PATROL

JÚLIUS 21. 00.30 BOR SZÍNPAD
DJ. RADIOMONSTER

JÚLIUS 22. 18.00 BOR SZÍNPAD
ZAPOROZSEC

JÚLIUS 22. 20.00 BÜK SZÍNPAD
KISCSILLAG

A Kiscsillag zenekar, amely 2005-ös megalakulásakor hobbi garázszenekarként de niálta magát az akkor még aktív 
Kispál és a Borz árnyékában, mára Magyarország elsőszámú art-rock zenekarának tekinthető. A mindig gitáralapú, 
de számos eltérő stílusjegyet magába olvasztó dalok, a lendületes előadásmód, Lovasi emblematikus szövegvilága 
és a zenekar utolsó éveiben megjelenő többszólamú énektémák az egyik legkarakteresebb, legegyedibb hangú, 
bátran kísérletező, évről évre megújuló produkcióvá tették a Kiscsillagot. Leskovics Gábor (gitár - ének - billentyűk) 
és Lovasi András (ének - gitár), a két alapító-dalszerző tekinthető a zenekar magjának, Erős Marci (basszusgitár, 
zeneigazgató) 2014-ben, Bajkai Feri (dob) 2016-ban csatlakoztak hozzájuk. 2011 óta két színházi-irodalmi elemeket 
használó zenés estjük készült, Idáig tudom a történetet 1. és 2. címmel, amelyet nagy sikerrel játszanak az ország 
színház- és koncerttermeiben. Ezen előadásokon közreműködik Vedres Csaba zeneszerző-zongoraművész és ven-
dégénekesnőként Péterfy Bori vagy Németh Juci. Az „idáig” koncertek folytatásaként készül új anyaguk a „Semmi 
Konferencia” című artrockszínház, melynek bemutatója az Erkel színházban volt 2016 április 26-án.  

JÚLIUS 22. 21.30 BOR SZÍNPAD
INTIM TORNA ILLEGÁL

A megalakulásuk óta nagy  gyelem kíséri a zenekart. Magyarországot képviselték a nemzetközi Eurosonic fesztivá-
lon. Top listák állandó vendége az Intim Torna Illegál. Több milliós nézettség a közösségi oldalakon. Fonogramdíj 
jelölés, Cirkusz és a Kísérlet Album. A Mennyország kapujában több hétig vezette az Mr2 top listát. A fesztiválok 
elengedhetetlen kelléke az Intim Torna Illegál akik hamar a nagyszínpadok állandó bérlői lettek.

JÚLIUS 22. 23.15 BÜK SZÍNPAD
ANNA AND THE BARBIES

Egy évtizednyi hamisítatlan rock’n’roll menetelés után az undergound szcéna kiskocsmáiból, klubjaiból a Budapes-
ten őshonos Anna and the Barbiest rendkívüli színpadokra emelte a már szinte családdá vált rajongói közönsége.  
Ennek fejébe a zenekar mindenét odaadva tíz éve hal meg estéről estére a színpadon. Idő közben az 5 tagú zenekar 
Pásztor Anna - ének, Pásztor Sámuel - zene, ének, Hernádi Dávid - basszusgitár, Vághy Tamás - billentyű, Bub-
nó Márton - dobok szétválaszthatatlan egységgé kovácsolódott, a nyers rockban, zeneiségében is otthonra talált.  
Kendőzetlenül őszinte és lélekemelően is életigenlő szövegvilágukat üvöltő Marshall erősítők tették indokolttá a 
fesztiválok nagyszínpadjain. A zenekar pszichedelikus színpadi látványvilága összetéveszthetetlenül egyedivé tette 
őket a magyar zenei életben.
2016-ban a zenekar az eddigi legátfogóbb összművészeti turnéját mutatta be az ország különböző pontjain, ahol a 
cirkuszművészet, kortárs költészet és huszonegyedik századi vizualitás jelenik meg Szabó K. István rendezésében. A 
turné végállomásaként a hetedik nagylemez bemutatóját dupla teltház előtt tartotta a zenekar 2016 novemberében 
a Fővárosi Nagycirkuszban.

JÚLIUS 22. 00.30 BOR SZÍNPAD
ERNEST C. & SCOTT FREE SPECIAL 
“BOR-NAPOK” EDITION

JÚLIUS 23. 17.00 BÜK SZÍNPAD
PANNON CIGÁNYZENEKAR

JÚLIUS 23. 19.00 BOR SZÍNPAD
BIGBOX

Big Mouse Band

Tátrai Band

Soulwave



JÚLIUS 23. 20.15 BÜK SZÍNPAD
BOHEMIAN BETYARS

A Bohemian Betyars 2009 hajnalá n alakult, mikor egy bor é s pá linka-delí riumban eltö ltö tt este á rokban é bredő s 
má snapjá n, Miskolc fattyai kitalá ltá k, hogy együ tt fognak zené lni. A cé l mindenki szá má ra egyé rtelmű  volt: miné l 
messzebb terjesszé k a sí rva vigadá s é leté rzé sé t.
Az ö nmagukat speed-folkfreak-punknak nevező  együ ttes zené je egy ú j, izgalmas keveré kké  á llt ö ssze: a zú zó s pun-
kot, pattogó  ská t, sodró  pszichedé liá t vagy é ppen a melodikus té má ikat megfű szerezté k magyar, balká ni é s cigá ny 
dallamokkal.
Egy való di energiabomba zenekar, amely az elmú lt é vek alatt má r majd ezerszer megtá ncoltatta a kö zö nsé get a 
Balti-tengertő l az Atlanti ó ceá nig. Legyen utcá n, klubban vagy fesztivá lon a Bohemian Betyars ö rö mzené je, magá -
val ragadó  ritmusai kizö kkentenek a hé tkö znapokbó l, é s beledobnak az ö nkí vü let mé ly vizé be, pont ú gy ahogy ezt 
kitervelté k.

JÚLIUS 23. 21.45 BOR SZÍNPAD
OCHO MACHO

Jó nekem, El Mundo Fantastico, Pancho, Képzeld el Másképp, Maskaray - ismerős dalcímek, amelyek egy Kő-
szeg-Szombathely vonalon érlelődött garázs-zenekartól indultak és már bejárták országunk minden részét. 
Az OchoMacho 2003-ban alakult, zenei stílusában a reggae, a ska, a punk és a latin találkozik - ez az általuk „hupo-
gásnak” nevezett muzsika - neve pedig spanyolul annyit tesz, „nyolc hím” (a fordítás egyébként bájosan és szándé-
kosan helytelen, a pontos változat Ocho Machos lenne).
A több mint 10 éves, kétszeresen platinalemezes banda minden jelentős hazai fesztivál állandó szereplője, de nem 
csak azoké - Falunap? Lecsófesztivál? Pálinkaünnep? Bornapok? - ha jó bulinak ígérkezik, akkor ők a hangulatfelelő-
sök! Hitvallásuk: Élő zenét és koncerteket mindenkinek! – ez az, amiért a srácok hangszert ragadtak.
“Nekünk az okoz örömet, ha a koncertjeink alatt, vagy zenénket hallgatva ki tudnak kapcsolódni az emberek és 
önfeledten szórakozhatunk együtt. Éppen ezért egyszerűbben úgy mondanám, antidepresszáns koncerteket és sze-
retetet adunk és ezért cserébe szeretetet kapunk, ez egy win-win szitu!”

JAZZ-BLUES UDVAR (FÜRDŐ ÉTTEREM)

JÚLIUS 19. 19.00 
FERENCZI GYÖRGY ÉS A RACKAJAM

A Rackajam együttes műsorában összeolvad a magyar kultúra, és a rock’n’roll forradalom szeretete. Így fér össze a 
kalotaszegi hajnali Pető  és Gérecz verseivel, illetve Hendrix zenéjével. A rendkívül energikus produkció mosolya 
bearanyozza a velük töltött tartalmas, információban, és humorban gazdag estét. Számos ponton utal a rock’n’roll 
forradalom, az amerikai zenei kultúra és a zenekar elképzelésének kapcsolatára.

JÚLIUS 19. 20.30
RUBEN’S LATINO

JÚLIUS 19. 22.15
SOLID JAZZ BAND

JÚLIUS 20. 19.00 
MOJO WORKINGS

Nagyjából egy évvel azután, hogy tagjai időnként összejártak örömzenélni, a Mojo Workings 2011-ben alakult meg. 
A három zenész különböző zenei ízléséből és hátteréből egy különleges trió született, ötvözve a tradicionális blues-, 
a hatvanas évek beat-, illetve a későbbi korok pop dallamainak világát. A  úk – gyakran háromszólamú énekléssel 
és olyan ritkán látott hangszerekkel, mint a diddley-bow, a harmonetta, a basszus harmonika, a stompbox, – meg-
próbálják a hagyományos trió felállás lehetőségeit tágítani és megszólalását színesebbé tenni. Szeretik a végletekig 
kihasználni az élő zene dinamikai határait, minden koncertjüket különlegessé tenni egy-egy új saját nótával vagy 
érdekesen kiforgatott feldolgozással.

JÚLIUS 20. 20.30 
TÖRÖK ÁDÁM ÉS A MINI

JÚLIUS 20. 22.15
VAGABOND TRIÓ & SZITA GÁBOR

JÚLIUS 21. 19.00 
PÉLY BARNA SZERZŐI ESTJE

Pély Barna már több mint egy évtizede a magyar könnyűzenei élet egyik sokszínű, és meghatározó alakja. Éne-
kes-zeneszerzőként a nyitottság, és energikusság jellemzi, előadásmódjában és munkáiban a blues, a soul, és a funk 
alapvető stílusjegyeit ötvözi.

Saját szólókarrierje építése mellett jelenleg is a B The First („You told me that you loved me”, „Aztán miért”) éne-
kes-gitárosa és dalszerzője. 17 évig volt a United zenekar („Végső Vallomás”, „Hófehér Jaguár”, „Keserű méz”...) 
frontembere. »»

Bohemian Betyars

Bigbox

Pannon Cigányzenekar

Ocho Macho

Büki Újság  

Ezen az akusztikus koncerten egy lábdob szerű stompbox, egy looper, és egy  noman effektezett blues gitár van 
nála, ami bőven elég ahhoz, hogy táncra perdüljön a szívünk, vagy éppen a bensőséges hangzással könnyet csaljon 
a szemünkbe.

Énekstílusa, dalai, és „szlogenjei” méltán teszik generációja egyik kikerülhetetlen zenészévé, és amit biztos nem 
mondhatunk el róla: hogy „Ez nem jött át!”.

JÚLIUS 21. 20.30
TAKÁTS TAMÁS BLUES BAND

A Takáts Tamás Dirty Blues Band 1990-ben alakult. Országszerte minden jelentős blues-fesztiválon szerepeltek. 
1991-ben jelent meg az első lemez Dirty Blues Band I. címen, az angol nyelvű CD-n az 1930-as és 90-es évek közötti 
időszak híres blues-előadóinak dalai közül tizenegy feldolgozás szerepel. 1991-ben a zenekar fúvósokkal bővült. 
Ekkor már saját dalok születtek, amint az egy 1993-ban megjelent albumon hallható is, a lemez címe: Dirty Blues 
Band 2. A budapesti klubokban adott koncerteken az egyre karakteresebb saját zene mellett továbbra is szóltak a 
külföldi előadók számai. A következő lemez 1995-ben jelent meg Húzom az igát címmel. Ezt követte a főként kül-
földi előadóktól interpretált dalokat bemutató Élő Blues 1996-ban. Szintén 1996-ban jelent meg az Indulok tovább 
című CD. 1999-ben készült a Megöl a vágy. 2000-ben – az együttes tíz éves fennállását-működését megünneple-
ndő – került kiadásra a Best of című válogatáslemez. Ugyanezen alkalomból a Pető  Csarnokban megrendezett 
nagyszabású koncerten lépett fel a zenekar – a színpadon megjelentek a régi tagok, illetve a zenekarhoz közel álló 
zenésztársak. 2008-ban jelent meg a következő CD, Ébredj fel! címmel. Ezt követte a Nemzeti Kulturális Alap támo-
gatásával 2015-ben az Úton c. album.
A zenekar jelenlegi felállása: Takáts Tamás (ének, gitár, szájharmonika), Gál Gábor (gitár), Patyi Sándor (basszusgitár), 
Tóth Károly (dob).

A Blues Band tevékenységére mindig jellemző volt, hogy kisebb klubokban, szabadtéri rendezvényeken, és sok ezer 
főt befogadó, nagyszínpados produkciók során egyaránt megállta a helyét, „megtalálta a hangot”. A zenészek szak-
mai tudásuk mellett igazolták ezzel azon meggyőződésük igazságát is, hogy a valódi hangszereken, valódi zenészek 
által előadott zenére, a saját hangján éneklő valódi énekesre mindig van igény.

JÚLIUS 21. 22.15
TOM KONDOR BAND

GYERMEK SZÍNPAD
MINDEN NAP 16.30–19.00 KÖZÖTT
KÉZMŰVES JÁTSZÓHÁZ, NÉPI FAJÁTÉKOK, ARCFESTÉS, UGRÁLÓVÁR, 
TOMA ÉS CSAPATA TÖRTÉNETI JÁTSZÓHÁZ 

JÚLIUS 19. 17.00, JÚLIUS 23. 18.30
INCI-FINCI GYERMEKFOGLALKOZTATÓ

JÚLIUS 19. 18.00 
GABALYDA BÁBSZÍNHÁZ MŰHELY
CSODAKÚT, AVAGY AZ ÉLET VIZE

A vásári bábkomédia egy felső-tiszavidéki legenda mókás feldolgozása. Egy  ú útnak indul, hogy megkeresse a 
csodakutat, melynek vizével meg tudja gyógyítani a beteg királyt. Ám, az út kihívásokkal van tele, amit a ifjú sajátos 
módon old meg. Látható itt szicíliai marionett, élő szereplő, miegymás, népzenével fűszerezve. S, a végén még 
táncra is perdülünk, egy moldvai körtánccal.

JÚLIUS 20. 17.00 
ROSTA GÉZA ELŐADÓMŰVÉSZ 
VERSES - ZENÉS GYERMEKMŰSORA

Énekes gitárosként, versek megzenésítésével foglalkozik. Előadásai elsősorban gyermekekhez szólnak, de hiszi, 
hogy a mondanivalót igazából a felnőttek értik.Verses dalai fülbemászóak, könnyen megtanulhatók, sok-sok ritmus-
hangszer használatával játékra késztetik hallgatóságát. Közösen rácsodálkozhatunk: Weöres Sándor, Nagy László, 
Nemes-Nagy Ágnes és Ágai Ágnes verseinek hangulatára.

JÚLIUS 20. 18.00
KUTTYOMFITTY TÁRSULAT - CIRKUSZ FOLKLÓRIKUSZ

Egyszer volt, hol nem volt, a Dunán is túl, ott, ahol a tánc és a mese az úr, volt egy kis csapat, a nevük Kuttyom tty 
Társulat. Társulatunk 2011-ben alakult azzal a céllal, hogy olyan műsorokat mutasson be a zömmel gyermekek alkot-
ta közönségnek, hogy a táncos élmény mellett néprajzi, zenei és irodalmi ismeretekhez juttassa őket. A Kuttyom tty 
Társulat fő pro lját a gyermekeknek készített műsoraink adják, bár a tapasztalatok azt mutatják, hogy ezen műso-
rokat az idősebb korosztály is nagyon kedveli. A Társulatunk 2011-es megalakulása óta nyolc műsort mutatott be, 
melyeket 4-től 99 éves korig ajánlunk mindenkinek. Műsorainkban, eddig egyedülálló módon, négy előadói eszközt 
használunk, a táncot, éneket, szöveget és a bábokat. Az első műsoruk óta 12 új produkciót mutattak be.

Mojo Workings



JÚLIUS 21. 17.00 
FIGURA EDE - A SZÍNES FEKETERIGÓ

Figura Ede énekes-gitáros előadóművész, zeneszerző, szövegíró, azaz szabadszellem. 1963-ban született, 2 felnőtt 
 atal fér  édesapja, végzettségét tekintve tanító, drámapedagógus -sárkányidomár-, saját és mások verseinek meg-
zenésítője. 20 évet dolgozott az oktatásban tanítóként, iskolaigazgatóként, óvóbácsiként, drámatanárként.
10 éves korában a gitár segítségével szeretett bele a zenébe, s ez a szerelem viszonzásra talált, s azóta is tart. 
Játszik elektromos-, akusztikus-, basszusgitáron, dobol, énekel. 1995 óta zenés interaktív színházi előadásokat tart 
kicsiknek, nagyoknak - országszerte, és a határon túl. Óvodák, iskolák, könyvtárak, művelődési házak, fesztiválok, 
falunapok, céges rendezvények, születésnapi összejövetelek közkedvelt előadója. Egyszemélyes műsorai mellett, 
igény szerint, Fura Figurák nevű saját zenekara kíséri, melyben nagyobbik  a a dobos.
Minden műsora igényes, közös, interaktív drámapedagógiai, élőzenés színházi előadás, ami a közönség aktív közre-
működésére épül, s felnőttek, gyerekek egyaránt értik és élvezik.
Eddig összesen 8 cd-je jelent meg szerzői kiadásban: kicsiknek 5, a nagyobbaknak 2, felnőtteknek pedig egy. Le-
mezei saját stúdiójában készülnek.

JÚLIUS 21. 18.00 
KAKAÓ ZENEKAR - GYERKŐCDOLGOK

2013-ban alakult a zalaegerszegi Kakaó zenekar. Gyerekeknek, gyermeklelkű felnőtteknek szóló műsor, sok játékkal, 
jó zenékkel. Első lemezük Mi leszel, ha nagy leszel címmel jelent meg 2013 júniusában.

Második lemezük 2015. március elsején jelent meg, Gyerkőcdolgok címmel, s már egy teljesen önálló, egyedi anyag 
készült el. A dalok a gyermekek mindennapjaiból merítenek, a visszajelzésekből ítélve – kakaós stílusban. Vagyis már 
tetten érhető az az egyedi stílus, megszólalás, hangulat, mely csak a Kakaó zenekarra jellemző.

JÚLIUS 21. 19.00, JÚLIUS 22. 18.00, JÚLIUS 23. 18.00
LANGALÉTA GARABONCIÁSOK

„Együttesünk, a Langaléta Garabonciások négy tagot számlál. Mint nevünk is mutatja, az átlagosnál kissé maga-
sabban „hordjuk az orrunkat”, ugyanis kivételesen magas sarkú cipőkben járjuk az utcákat és tereket. Gólyalábbal 
egyensúlyozva mókás kalandokba keveredünk a közönséggel, vagy óriási  gurákat mozgatva masírozunk. Akcióin-
kat síppal-dobbal kísérjük, kárpát-medencei dallamokat szólaltatunk meg. 

Előadásaink stílusa igazodik az utcai komédia nemes hagyományaihoz. Az izgalmas, pergő játék egyaránt elvará-
zsolja a kicsiket és nagyokat.”

JÚLIUS 22. 18.00
HANGERDŐ TÁRSULAT
SZAMÁRFÜLES VARÁZSKÖNYV

Negyven perces foglalkoztató előadás alapja Romhányi József: Szamárfül című műve. Az eltévedt „vándorkomiku-
sok” varázslásba fognak. Különféle állatok kerülnek a pódiumra, gyerekek segítségével. Beindul az őrület: meséből, 
játék lesz, majd varázslat és mese, végül a Szamár mindenkit lóvá tesz. Két vándor muzsikus, és egy bűvész-bo-
hóc-hoppmester interaktív, bohókás ámokfutása gyerekeknek.

JÚLIUS 23. 17.00 
CSURGÓ ZENEKAR - HÁROM EGÉSZ NAPON ÁT

2015. évben az Év gyermekdala díjjal, 2016. évben Szekszárd város Pro Urbe díjával kitüntetett Csurgó zenekar 
koncertje.

Több mint tíz éve nap, mint nap óvodás korú gyermekekkel foglalkoznak, heti rendszerességgel tartanak zenés fog-
lalkozásokat óvodákban. Fontosnak tartják, hogy minél több korosztályt megszólítsanak, s megmutassák nekik közös 
gyökereinket, népi kultúránkat. Előadásaikban számos népdalt, saját dalokat, gyermekjátékokat elevenítenek fel, 
melyeket igyekeznek korunk zenei ízlésvilágára formálni. Foglalkozásuknak, koncertjeiknek a gyermekek is aktív ré-
szesei, és nem egyszer a szülők is együtt mulatnak, táncolnak, játszanak velük!

A GYÓGY-BOR NAPOK KIEMELT TÁMOGATÓI:

TÁMOGATÓK:

MÉDIAPARTNEREINK:

Kuttyom tty Társulat

Rosta Géza

Figura Ede
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GASZTRO SZÍNPAD – GASZTRO-SHOW

JÚLIUS 19. 19.00
FŐZ: GERDESITS „FASZI” FERENC ÉS VASTI 
(A KUTYA VACSORÁJA)
Étel: Vasi pecsenye Roscheibnivel és színes zöldkörettel ahogy Gerdesits Faszi szereti

JÚLIUS 20. 19.00
FŐZ: HAHA PRODUKCIÓ
HAJDÚ STEVE ÉS HARSÁNYI LEVENTE
Étel: Lecsós rakott krumpli

JÚLIUS 21. 19.00
FŐZ: BÍRÓ LAJOS – BOCK BISZTRÓ
Étel: Kalla Kálmán paprikáscsirkéje

JÚLIUS 22. 19.00
FŐZ: NÁDASDI JANÓ – GÁLOS ÁDÁM 
(INTIM TORNA ILLEGÁL)
Étel: Vörösboros kakas

JÚLIUS 23. 18.00
FŐZ: NIKA RÓBERT – TÓTH TAMÁS GASZTROBARÁTOK
Étel: Vasi lakodalmas aprópecsenye

TÖRTÉNELMI UDVAR
KOROK-TÖRTÉNETEK-ÉTELEK

JÚLIUS 19-22. 16.00
HUNYADI MÁTYÁS FEKETE SEREG
HAGYOMÁNYŐRZŐ CSOPORT

Érdekel a reneszánsz korszak? 
Ismered Mátyás király történeteit? 
Hallottál már Hunyadi Mátyás méltán híres fekete seregéről? 
Esetlegesen szeretnéd jobban megismerni? 
Talán ki is próbálnád magadat? 
Akkor szentelj rohanó világunkban egy kis időt ránk!
Megmutatjuk, hogyan éltek eleink ez idő tájt. Bemutatjuk a korabeli sereg hadi táborában töltött mindennapja-
it. Megismertetünk a vitézek által viselt ruházatokkal, felszerelésekkel, védőeszközökkel. Megtanítunk, hogyan kell 
bánni az akkortájt használatos tűzfegyverekkel, íjjal, számszeríjjal, különböző szúró és szálfegyverekkel. Jöjj közénk! 
Ismerj meg bennünket! S ha tetszett, maradj közöttünk és segíts megismertetni másokkal is a magyarság történel-
mének eme fényes és dicső korszakát! Ezúttal nem harcolni, hanem főzni fogunk!
Étel: Tárkonyos raguleves és Mátyás király pecsenyéje nyárson.

JÚLIUS 23. 16.00
NÁDASDY FERENC BANDÉRIUM

A Nádasdy Ferenc Bandérium XVI-XVII. századi katonai hagyományőrzéssel foglalkozó markotányos bandérium, 
melyet Sárváron, 2009-ben alapított a Nádasdy Történelmi Hagyományőrző Egyesület azzal a céllal, hogy összefogja 
Sárvár történelme iránt érdeklődő, a katonai hagyományokat ápolni kívánó személyeket. A Bandérium közhasznú 
tevékenységet végez, melynek keretében megismerheti a korabeli életmódot, harcmodort és világnézetet, törté-
nelmileg hiteles módon, a legújabb kutatásokra alapozva. A Bandérium névadója Nádasdy Ferenc, a „Fekete Bég”; 
mottója: „Non muri, sed viri sunt praesidium oppidorum” – Fér ak, s nem falak védik a várat. 
Étel: Tehénhús sütve kaszás lével, tejes borsóval, alma kása, veres béles. 

Gerdesits Ferenc

Bíró Lajos
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komolyabb hangvételben köszöntek el a 
gondtalan általános iskolás évektől, taná-
raiknak és szeretett szüleiknek mondtak 
köszönetet a gondoskodásért, nevelésért, 
oktatásért. Versük és köszönő beszédük is 
egyaránt arról szólt, hogy igyekeznek helyt-
állni a nagybetűs életben. Pócza Csaba 
igazgató úr ünnepi gondolatai bíztatták az 
útra indulókat a helytállásra és biztosította 
számukra, hogy családjuk mindig biztos 
kikötő lesz az élet minden szakaszában. 
A ballagók hálájuk jeléül szüleiket virággal 
köszöntötték.

A tanévzáró ünnepség második részé-
ben az elmúlt tanév értékelése, a meg-
érdemelt díjak átadása és a tanévben ki-
emelkedő tanulmányi eredményt elérő 
tanulók jutalmazása történt. Elköszöntünk 
Horváthné Pados Teréz és Vargáné Pat-
thy Erzsébet tanítónőktől, akik 40 éven át 
oktatták-nevelték a büki kisdiákokat. A Pe-
dagógus szolgálatért emlékérmet Pócza 

désük, elhivatottságuk, kitartásuk megvan, 
rendszeresen, szorgalmasan járnak gyako-
rolni, tudják, ezáltal válik még biztosabbá 
kiállásuk, még csengőbbé, erőteljesebbé a 
hangjuk, válnak igazi énekegyüttessé. 

A játékdalokat az évek múlásával felvál-
tották a népdalcsokrok. Először szűkebb 
hazánk, Vas megye népdalkincsét ismerték 
meg, tanultak belőle csokrokat, de kitekin-
tettek a környező tájegységekre is, hogy az 
ott élő népek dalait is megismerjék, éne-
keljék. Nagyon szeretik a vidám, humorral 
átszőtt dallamokat, azokat talán még ma-
gabiztosabban, lelkesebben éneklik. 

Az iskolai ünnepségek állandó szereplői. 
Nem csak népdalokkal színesítik a megem-
lékezéseket, ünnepi alkalmakat, de a mű-
dalokban is otthon vannak, szívesen éne-
kelik azokat is. A városi rendezvényeken és 
a környező településeken is egyre jobban 
megismerik a kis csapatot. Legyen kiállítás 
vagy piacnyitó, kedves színfoltként meg-
jelennek a piros pántlikás, piros szoknyás 
apróságok, hogy szép hangjukkal megmu-
tassák nagyságukat, elvarázsolják a közön-
séget. A  csoportnak nagyon sok sikerben 
volt az elmúlt években is már része. Ahol 
elindultak, onnan általában arany- vagy 
ezüstminősítés nélkül nem tértek haza. 

Nyugodt vizet, jó szelet, búcsúzó nyolcadikosok!

Répce-vidék nyíló virága – a Napvirág Együttes

Iskolánk huszonkilenc nyolcadik osztá-
lyos tanulója az utolsó tanítási napon 
búcsúzott el második otthonától, a büki 
általános iskolától. Osztályfőnökük ve-
zetésével végigjárták a jól ismert tan-
termeket. Az iskolatársak által szépen 
feldíszített osztályokban ismerős arcok, 
tanító és tanár nénik várták őket az ün-
neplőbe öltözött alsóbb éves diákokkal. 

Bizonyára a ballagókban felelevened-
tek a régi idők emlékei, a csínytevések, a 
felelések, a tanórák hangulatai. A  hetedik 
évfolyamosok vidám hangvételű vers-
sel és útravalóval köszöntek el a búcsúzó 
nyolcadikosoktól, akik szintén emlékeze-
tes búcsúperceket szereztek a tanáraiknak 
és az itt maradó diáktársaknak egyaránt, 
majd virággal és osztályuk emléktablójá-
val köszönték meg az értük végzett okta-
tó-nevelő munkát. A  tanévzáró ünnepély 
is a ballagók bevonulásával vette kezdetét. 
A sportcsarnok falai között a nyolcadikosok 

A Répce-vidék Kultúrájáért Alapítvány 
kuratóriuma 2015-ben a „Répce-vidék 
nyíló virága” díjat alapította. 

Az alapítvány célja, hogy a Répce-vi-
déken élő és a Répce-vidék kultúráját, ha-
gyományait ápoló iskoláskorú tehetséges 
tanulók és mentoraik elismerést kapjanak 
értékőrző tevékenységükért. A  Felsőbüki 
Nagy Pál Általános Iskola és Szakközépis-
kola idei tanévzáró ünnepélyén Benkőné 
Klára Júlia, a kuratórium elnöke ismét díjat 
adott át az 1-4. évfolyamos korosztályban. 
A vidék népzenei hagyományainak megőr-
zéséért és ápolásáért a Napvirág Együttes, 
és mentoruk Pintér Anikó vette át a megér-
demelt üvegrózsát. 

A NAPVIRÁG EGYÜTTES a büki Művelő-
dési és Sportközpont, Könyvtár kereteiben 
működő 6 – 10 éves kisdiákokból álló mű-
vészeti csoport 2014-ben alakult. Kezdet-
ben hat kislány – azóta is oszlopos tagjai 
a csoportnak – énekelte együtt a játék- és 
gyermekdalokat. A  csoport létszáma fo-
lyamatosan bővült, hiszen megtetszett a 
barátnőknek is a szereplés, az új dalok ta-
nulása, ismerete, így egyre többen jöttek 
énekelni. Anikó nagy örömére két fiatalem-
ber is erősíti bátor hangjával, biztos kiállá-
sával a csörfös, lelkes kislányokat. A lelkese-

Csaba igazgató úr jelenlegi és régi diákok 
– most szülők – vastapsa által kísérve adta 
át kedves kolléganőinknek. Az Ablánc-dí-
jat Kovács Kristófnak, a Jó tanuló, jó spor-
toló elismerést pedig Stefanich Gábornak 
adta át dr. Németh Sándor polgármester 
úr. Nyolc éven át kiemelkedő tanulmányi 
eredményéért Díszoklevelet vett át igaz-
gató úrtól Pesti Fanni 8.b osztályos tanuló. 
A kiemelkedő tanulmányi eredményt elért 
tanulók nevei és érdemei az iskola honlap-
ján olvashatóak.

„Hol csellengtél te kis kópé, késtél, oly 
rég vártalak, …” szólították végezetül a kis 
elsősök versükkel a vakációt, amely bizony 
mégis csak bekopogtatott a mi iskolánk aj-
taján is, hogy 11 héten át lássa kis és nagy-
diákjainkat vendégül a réteken, a tóparto-
kon, a szabadban, feltöltse őket az új tanév 
kezdetére. Vidám vakációt, kellemesen el-
töltött nyarat kívánunk mindenkinek!

Baloghné Simon Erika

Eddig elért sikereik is nagyon bíztatóak, 
de előttük a pálya! Kitartó szorgalmuknak, 
elkötelezettségüknek biztosan meg lesz a 
gyümölcse, nagyon büszkék leszünk rájuk 
versenyeredményeikért!

A Napvirág Együttes jelenlegi tagjai: 
Gángó Regina, Gerencsér Emil, Gosz-

tonyi Gréta, Hajdó Jázmin Róza, Horváth 
Regina, Karcsics Kitti, Landauer Emma, Né-
meth Kata, Spilenberg Maja, Tóth Bálint, 
Varga Boglárka, Várkonyi Noémi. Pintér Ani-
kó és népdalosai örök közös hitvallása:

„Születnének bár újjá, erősödnének bár 
fel népünk ezerhangú orgonáján a feledés 
mezsgyéjéről visszaidézett ősi dallamaink.” 
(Békefi Antal)

Baloghné Simon Erika

AUGUSZTUS 4/11. 09.00
BÜKI MESEVONAT A SZAMÓCA SZÍNHÁZZAL
ÚJ ELŐADÁS!
Részvételi díj: 1.800 Ft, amely tartalmazza a vonatozás, a vendéglátás 
és az előadások árát.
Az előadás helyszíne: Bük, Koczán-ház, Széchenyi u. 42.

AUGUSZTUS 12.
HORVÁT NEMZETISÉGI NAP
Szervező: Büki Horvát Nemzetiségi Önkormányzat
Helyszín: Büki MSK ATRIUM

AUGUSZTUS 18–20.
BÜK VÁROS ÜNNEPNAPJAI – 10 ÉVE VÁROS BÜK

AUGUSZTUS 18. 20.00
Táncdalfesztivál „50” koncert – Molnár György és Koncertzenekara, Koós János-Dékány 
Sarolta, Zalatnay Sarolta, Soltész Rezső
Best Of  koncert
Helyszín: Büki MSK ATRIUM. A belépés ingyenes!

AUGUSZTUS 19. 20.00
QUIMBY KONCERT
Belépő: Július 3–18. között bükieknek 1.900 Ft (1 fő maximum 4 db jegyet vásárolhat, 
lakcímkártya bemutatásával!)
Július 19–23. „Gyógybor” kedvezmény – A Gyógy-Bor Napok ideje alatt, az Informáci-
ós pavilonban, naponta 16.00 – 20.00 kötött 2.500 Ft. Július 24-től 3.000 Ft, a koncert 
napján: 3.800 Ft. Helyszín: Büki MSK ATRIUM

AUGUSZTUS 20. 
17.00  Bük város Képviselő-testületének ünnepi ülése.
 Beszédet mond: Ágh Péter országgyűlési képviselő

18.00 Csepregi (Tibu) Tibor fotográfus kiállítása  
 az ATRIUM Galériában.

20.00  Ünnepi Gálaműsor: Pető  Sándor: A helység kalapácsa,
 előadja a Sok-Szín pad Társulat, rendezte: H. Nagy Katalin

20.30 Primadonna-Show – Sudár Gyöngyvérrel, Szilágyi Évával, Fülöp Zsuzsannával

21.30  Tűzijáték

Helyszín: Büki MSK ATRIUM. A belépés ingyenes!
A rendezvény részletes programja megtalálható a www.bukmsk.hu weblapon.

SZEPTEMBER 9. 16.00 
A MAGYAR DAL NAPJA
Fellépők:
Vad Fruttik, Belga, Európa Kiadó, Lóci Játszik, Galeri 
Helyszín: Büki MSK ATRIUM. A belépés ingyenes!

SZEPTEMBER 18. 19.00
OLVASÓSZEMÜVEG – BARANGOLÁS IRODALMI HEGYCSÚCSOKON
„Beviszlek az erdőbe”
Kara áth Orsolya beszélgetős műsora Koncz Zsuzsával
Belépő: 1.500 Ft. Helyszín: Büki MSK – Színházterem

További részletekről érdeklődjön a BÜKI MSK elérhetőségein, valamint a 
www.bukmsk.hu weboldalon. Programjainkra minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Quimby

Szamóca Színház

Vad Fruttik

Belga

2 0 1 7 .  j ú n i u s  3 0 .     19 
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az ünnepélyes díjkiosztó előtt tollaslabdá-
zással, mini asztalitenisz csatával és lengő-
tekével vezethették le energiáikat a gyerkő-
cök. Az előző évekhez hasonlóan mindenki 
két egyéni versenyszámban nevezhetett, 
valamint tíz csapat versengett, akik közül 
az évfolyamok első helyezettjei részesül-
tek díjazásban. A  sportos ajándékokat a 
szombathelyi Decathlon biztosította, a nap 

publikálók számára pedig tökéletes kikap-
csolódást biztosított a szállást biztosító 
holisztikus szálloda nagyvonalú spa-well-
ness részlege. Másnap reggel jógával 
köszöntötték a napot, majd a golfozás 
rejtelmeibe kaptak egy kis bepillantást. 
A délelőttöt a Bükfürdő Gyógy és Élmény-
centrumban töltötték vendégeink, ezután 
pedig a Koczán házban és annak udvarán 
a helyi gasztronómiával ismerkedhettek 
meg olyannyira, hogy Bánszki Péter és 
Nika Róbert instrukcióival és segítségével 
egy vidám verseny keretében készítették 
el ebédjüket, természetesen a termelői 
piacon beszerezhető alapanyagok fel-
használásával. Az írott sajtóval ellentétben 
számos azonnali bejegyzés is született, 
de a sajtóútról külön is beszámoltak saját 
blogjaikban a résztvevők. A  meghívással 
a fiatal(abb) generáció megszólítása volt 
a cél, bemutatva sokoldalúságunkat és a 
gyógyvíz trendiségét. 

A látogatás óta megjelent anyagok: 
www.voilamode.blog.hu
http://voilamode.blog.hu/2017/05/31/hallot-
tal_mar_a_human_toltoallomasrol
http://voilamode.blog.hu/2017/05/19/5_do-
log_amit_a_heten_684

VI. Bükathlon – sportos gyermeknap az iskolásoknak

Bloggerek és vloggerek Bükfürdőn

Hatodik alkalommal rendezte meg a 
helyi turisztikai szervezet a Bükathlon 
sportnapot, amelynek a Felsőbüki Nagy 
Pál Általános Iskola és Szakközépiskola 
adott otthont. Az idei versenyen 186 ki-
siskolás mozdult velünk és mérte össze 
erejét a játékos sportvetélkedőkön. 

A reggeli, bemelegítő közös tornát kö-
vetően az alsós kisdiákok csapatai vidám 
és ötletgazdag sportágakban versengtek: 
a fiúk kapura lövésben, dekázásban és gu-
micsizmás futásban mérték össze tudásu-
kat, míg a lányok kosárra dobtak, zsákban 
futottak és ugrókötelet hajtottak. A csapa-
tok számára élőcsocsó meccsek zajlottak, 
amelyet hatalmas nevetés és szurkolás kí-
sért – a fiúk és lányok nagy lelkesedéssel 
igyekeztek hálóba juttatni a labdát, ami 
kötéllel a derekukon nem is volt olyan egy-
szerű feladat. Hagyományosan az ovisok 
egy csoportja is ellátogatott a sportnapra, 
nekik főleg az ugrálóvár kínált vidám per-
ceket. Az egyes versenyszámok között és 

Napjainkban egyre nagyobb teret hó-
dít az online média világa, azon belül is 
a közvetlen, egyedi stílusban írt blogok 
követése. A  helyi turisztikai menedzs-
ment szervezet a nyári szezont meg-
előzően – május 26-27-én – rendhagyó 
sajtóút keretében látta vendégül az élet-
mód-egészség-gasztronómia területén 
publikáló bloggerek és vloggerek egy 
csoportját.

A BBKTE idei kommunikációja a humán 
töltőállomás tematika köré épült, hiszen 
fürdővárosunk tiszta levegője, az éltető 
gyógyvíz, a számos program, a családi ka-
landok vagy az ínycsiklandozó helyi ízek 
természetes töltekezést kínálnak szinte 
minden generáció számára. Igyekeztünk 
mindezeket egy élményprogram kereté-
be foglalni és másfél napban bemutatni 
meghívott vendégeink számára. Vidám 
városnézés keretében Loki vonattal utaz-
tuk körbe a települést, jártunk a Napsugár 
játszóparkban, majd egy energiapótló ét-
kezést követően a termelői piac kínálatá-
val is megismerkedhettek a blog készítők. 
Kora délután a fáradhatatlan kalandorok-
nak adrenalin túrát kínáltunk a Kristály 
Toronyban, az életmód-szépség témában 

http://bontottcsirke.blog.hu/
http://momwithfive.com/hu/:
http://momwithfive.com/hu/2017/06/03/buk-
furdo-az-ebredo-ero/
https://www.bellacafe.hu/ és http://napidoktor.hu/
http://sheabouteverything.blog.hu/: 
http://sheabouteverything.blog.hu/2017/05/30/
hetes_dolog_amiert_neked_is_erdemes_bukfur-
don_pihenni
www.plus-size.hu
http://palastimediastyling.hu/blogbejegyzesek/
https://www.youtube.com/user/AvianaRahl:
http://bit.ly/2re328B
https://www.instagram.com/p/BUkOiH9jt_c/
https://www.instagram.com/p/BUpWldcjj8r/
https://www.instagram.com/p/BUr3pfBDDgQ/
https://www.instagram.com/p/BUuK2EOjxGb/
https://www.facebook.com/avianarahl/photo
s/a.375191145900543.91174.37491324926166
6/1353440144742300/?type=3&theater
http://365letszikra.hu/: 
http://365letszikra.hu/bukfurdo-human-tolto-
allomas/
https://www.facebook.com/mindennapino.hu/
wemagazin.com
blikk.hu:
http://www.blikk.hu/eletmod/utazas/bukfur-
do-felejthetetlen-elmenyekkel-varja/0lgxd0t

A kötélpályáéks focit a lányok is élvezték A legkedvesebb verseny a zsákbanfutás volt

gördülékeny lebonyolítását pedig Németh 
Szabolcs és csapata biztosította. A  BBKTE 
szervezete kiemelt feladatnak tartja a sport 
és a mozgás szeretetének népszerűsítését 
már a legifjabb generáció körében is. Kö-
szönjük a helyszínt és a közreműködést az 
iskola pedagógusainak, aktív és élmények-
ben gazdag vakációt kívánunk minden 
résztvevőnek!

elrepült a gyermeknap, Balázs azonban 
örök élményekkel távozott.

Varga Zsolt

hasznos játékával segíti a korosztályának 
csapatát. Gratulálunk, további sportsikere-
ket kívánunk!

játszik az életében. Nagyon fontos számára a 
csapatszellem és a barátok közössége, akiket 
az iskolában és a sportpályán talált. Igazi csa-
patjátékos. Heti három edzésre jár és minden 
héten labdarúgó mérkőzéseken szerepel. 

A kitartó sportolás mellett a tanulás 
is fontos számára. Ez mindennapi iskolai 
munkáján, felkészültségén is meglátszik. El-
sős kora óta kitűnő, illetve jeles rendű tanu-
ló. Osztályában vezéregyéniségnek számít, 
számára érték a jó jegy megszerzése és a 
teljesítmény. Vidám, felszabadult egyéni-
sége segíti az osztály közösséggé formá-
lódását. Minden iskolai kupán és diákolim-
piai versenyen az iskolánkat képviseli, ahol 

Bük Város Önkormányzata alapította a 
„Jó tanuló, jó sportoló” díjat, melyet a 
Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola és 
Szakközépiskola azon tanulója kapja 
meg, aki a jó tanulmányi eredménye 
mellett a sportban is kiemelkedő telje-
sítményt nyújtott a tanév során, ezzel 
öregbítette nem csak az iskola, hanem 
a város hírnevét is. 

A 2016/2017-es tanévben Stefanich Gá-
bor 7.a osztályos tanuló vette át az elisme-
rést Dr. Németh Sándor polgármester úrtól. 

Gábor középsős óvodás kora óta az egyik 
helyi labdarúgó utánpótlás-klub játékosa. 
A  labdarúgás és a sport központi szerepet 

Jó tanuló – jó sportoló

Süveg Balázs igazgató

Kovács Kristóf – az Ablánc díjjal

Stefanich Gábor- a Jó tanuló – Jó sportoló

Szép kilátás volt az étteremből és az asz-
talon névjegykártya is volt. Az volt ráírva 
a papírra, hogy: FOGLALT, Süveg Balázs 
Igazgató Úr és családja részére. Nagyon 
örültem, hogy ilyen barátságosan fogad-
tak bennünket. Bejelentkeztünk és felmen-
tünk a szobába. Nagyon szép és tiszta volt 
a szoba.”

Az új igazgatóval a helyi televízió is ké-
szített egy riportot, a szálloda részéről pe-
dig meglepték Balázst Privel és Pistivel, a 
szálloda kabalájával. A hétvége alatt meg-
ismerkedtek Bükkel, különösen a fürdő 
tetszett Balázsnak. Majd rész vett Balázs a 
menü megtervezésében, de megismerke-
dett a recepciósok munkájával is. Hamar 

Kristóf aktív, érdeklődő, kimagasló tel-
jesítményt nyújtó diák. A  természettudo-
mányok iránt fogékony, tehetséges tanu-
ló. Eddigi általános iskolai tanulmányait 
kitűnő eredménnyel végezte. Különösen 
jól szerepelt természettudományos tár-
gyakból. Tevékenyen vett részt Föld napja 
alkalmából rendezett iskolai vetélkedőn is. 
A XXV. Teleki Pál Kárpát-medencei Földrajz 
– Földtan verseny megyei fordulóján 7. 
helyezést ért el.

Mind a gyakorlati, mind az elméleti tu-
dása alátámasztja, hogy a díjat megérdemli.

Gyermekigazgató a Hotel Piroskában

Ablánc-díj

A magyarországi gyermekbarát szállo-
dák között kitüntetett helye van a büki 
Hotel Piroskának. Tavaly megkapta a 
KidsOasis címet is. Így az idei évben a 
gyermeknapra egy pályázatot írtak ki a 
gyermek szálloda igazgatói címre. Sü-
veg Balázs egy remek egyperces bemu-
tatkozó videójával elnyerte a közönség 
támogatását, így szüleivel Komárom-
ból érkezett a 12 éves új igazgató.

Bükön Bujtás István étteremvezető 
örömmel fogadta a családot, és odaadott 
egy névjegykártya kitűzőt. Az volt rajta, 
hogy Süveg Balázs igazgató.

Másnap Balázs így számolt be: „Finomak 
voltak az ételek, jólesett egy hideg frissítő. 

Dr. Gyurácz József 2013-ban alapítot-
ta az Ablánc-díjat, melyet a természet 
védelme érdekében kifejtett kiemel-
kedő tevékenysége és jó tanulmányi 
eredménye elismerésül vehet át min-
den évben a tanévzáró ünnepélyen a 
Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola és 
Szakközépiskola egy diákja. 

A 2016/2017-es tanévben a nevelőtes-
tület javaslata alapján, a képviselő-testület 
döntése szerint Kovács Kristóf 7. A osztá-
lyos tanuló vette át a jutalmat Dr. Németh 
Sándor polgármester úrtól. 
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A pálya automata öntöző rendszerrel 
ellátott, 6 méter magas labdafogó kerítés 
épült köré, új kispadokat is készíttetettünk. 
A pálya hitelesítését áprilisban elvégeztettük 
a Magyar Labdarúgó Szövetség Vas Megyei 
Igazgatóságának Versenybizottságával, már 
a 2016/17-es idénytől lehet rajta hivatalos 
U14-es, U16-os és U19-es bajnoki mérkőzé-
seket játszani.

Az üzemeltető az edzőpályát is ugyanazzal 
a gondossággal készíti fel, tartja karban, mint 
a center pályát, célunk, hogy idővel hasonló 
színvonalon álljon csapataink rendelkezésére, 
mint a profi klubok által méltán kedvelt büki 
center pálya gyepe. Falussy Péter

Megyei Igazgatóságát Hollósi Szabolcs, a 
Versenybizottság elnöke képviselte.

A pálya közel 17 millió forint összköltség-
gel épült, a Büki TK 5,2 milliós, az MLSZ TAO 
programjában nyertes pályázatát Bük Város 
Önkormányzata egészítette ki több mint 
11 millió forinttal. A  munkaterületet 2015 
decemberében adta át a büki sportlétesít-
mények üzemeltetését végző Büki Művelő-
dési és Sportközpont, Könyvtár. A kivitelező 
Flor-Tox Kft. 2016 nyarára végzett a munká-
latokkal, a vetett fú 2017 tavaszára erősödött 
meg, sűrűsödött be annyira, hogy a hazai 
labdarúgócsapatok (Büki TK, BRUFK) birtok-
ba vehessék.

A BTK-Mersevát U19-es (6-0) bajnoki 
mérkőzéssel avatták fel a Büki Sportcent-
rumban létesített, 90x68-as szabvány 
méretű új labdarúgó edzőpályát, amely 
közel 17 millió forintból épült. Az összeg 
két harmadát Bük városa biztosította, 
egyharmada pedig az MLSZ TAO-prog-
ramjának Vas megyei keretéből érkezett.

Az ünnepélyes avatót a BTK-Mersevát 
bajnoki mérkőzés szünetében tartották. Be-
vezetőjében az üzemeltető Büki Művelődési 
és Sportközpont, Könyvtár sportszervezője, 
Falussy Péter felidézte, hogy a pálya kialakí-
tására azok után kerülhetett sor, hogy a tulaj-
donos büki önkormányzat telek vásárlások-
kal megnövelte a sportcentrum területét. Dr. 
Németh Sándor, Bük Város polgármestere 
azt hangsúlyozta, hogy a sporttelep fejlesz-
tésének következő lépése a klubépület tel-
jes megújítása lehet. Galamb Orsolya, a TAO 
pályázatot benyújtó Büki TK elnök asszonya 
megköszönte a város támogatását, egyúttal 
kiemelte, bízik benne, hogy az általa vezetett 
egyesület sportolói jó meccseket játszanak, 
szép eredményeket érnek majd el a pályán. 
Tóth Tamás, a Büki Művelődési és Sportköz-
pont, Könyvtár intézményvezetője – csatla-
kozva Galamb Orsolya beszédéhez –, gratu-
lált a BTK sportolóinak, egyúttal ígéretet tett 
rá, hogy az üzemeltető továbbra is jó gazda-
ként viseli majd gondját a sportcentrumnak, 
és benne az új edzőpályának is. Az ünnep-
ségen a Magyar Labdarúgó Szövetség Vas 

Kedves büki szurkolók, szülők és gyere-
kek! Szakosztályunk célja a büki fiatalok 
helyben, Bükön való foglalkoztatása.

A büki gyerekeknek Bükön, a helyi gyö-
nyörű sportcentrumban van az igazi ottho-
na és nem “idegenben”, más településeken! 
A büki gyerekeknek a Büki TK-ban minden 
feltételt biztosítunk a labdarúgó sportág 
űzéséhez. A  büki fiatalok játsszanak saját 
városukért és a BTK színekben büszkék 
lehessenek arra, hogy iskolatársaikkal, ba-
rátaikkal jó közösségben, hazai környe-
zetben szüleik és rokonaik előtt szerez-
hetik meg a meccseken a győzelmeket. 
Célunk, hogy Bükön a labdarúgás sze-
kere egy irányba haladjon – előre és 
minél többen legyünk a hazai pályán! 
Felnőtt csapatunk magasabb osztály-

Felavatták a sportcentrum új edzőpályáját

A Büki TK labdarúgó szakosztály közleménye

Együtt a pályán. Balról Falussy Péter, Hollósi Szabolcs, Tóth Tamás, Galamb Orsolya, Dr. Németh Sándor

A BTK csapata óriási tavaszi hajrával a bajnokságban 2. lett. 
Következő lapszámunkban beszámolunk a csapat jövő évi sorsáról is.

ban való szerepléséhez hívjuk és várjuk a 
büki fiatalokat az utánpótlás csapatokba. 
Most kiemelten az U-14, U-16 és U-19 éves 
fiúkat várjuk hozzánk. De várjuk a környező 

településeken futballozó és még nem fut-
ballozó valamennyi ifjú és serdülő fiatalem-
bert csapatainkba! 

Imrő János szakosztályvezető

Baleset- és bűnmegelőzési tájékoztatót tar-
tott a Vas Megyei Rendőrfőkapitányság a Büki 
Gyógyfürdő területén. Június 21-én érdekes 
játékokkal, kirakókkal és „részeg szemüveggel” 
várták a gyerekeket. A felnőttek figyelmét fel-
hívták, hogy a strandon is figyeljenek értéke-
ikre, a gyerekekkel az internet veszélyeiről is 
beszélgettek. Nyáron kerékpáros rendőröket 
is lehet majd látni a fürdőn. Rendszeresen 
járőröznek majd a strandon és a parkolókban.

Varga Zsolt

követően kerül sor a születésnapi torta 
felvágására. Záró programként az Irigy 
Hónaljmirigy előadását tekinthetik meg a 
fürdőzők. A helyszínen élőben jelentkezik 
be és közvetíti az eseményeket a szom-
bathelyi Frisss FM.

A következő napon, augusztus 20-án 
a magyar hagyományoké a főszerep, a 
strand területén népi fajátékokat próbál-
hatnak ki a gyermekek, valamint megte-
kinthetik a Háncs néptáncegyüttes és a 
Paprika Jancsi bábszínház előadását.

Forrás: Bükfürdő

Ebből az alkalomból július 28-án, pénteken 
éjszakai fürdőzéssel várunk minden szóra-
kozni vágyót: az élmény részleg aznap éj-
félig tart nyitva, egész éjszaka az Acoustic 
Planet zenekar gondoskodik a jó hangu-
latról, 21.00 órakor pedig a Groovehouse 
együttes fellépését élvezhetik a látogatók.

A fürdő 2017. augusztus 19-én ünnepli 
55. jubileumát, mely alkalomból a Mini-
max Családi Napok programjain kívül fel-
lépőkre is számíthatnak a vendégek. Az 
egész napos nyereményjátékok mellett a 
délutáni órákban a köszöntő beszédeket 

A 2017-es évben a Bükfürdő Gyógy- és 
Élménycentrumba látogató vendégeket 
igazi programkavalkád várja. A  fürdő 
rengeteg gyermekprogrammal készül 
az idei nyárra, de rendezvények terén 
nem csak a családosokra gondoltunk.

A saját programokon kívül fürdőnk 
szervesen bekapcsolódik a városi ren-
dezvényekbe, több programnak a Büki 
Gyógyfürdő Zrt. ad majd otthont, ide so-
roljuk az Etno-Folk Forgatagot, valamint a 
Gyógy-Bornapokat.

A családosoknak szólnak a nyár folya-
mán 5 hétvégén a Minimax Családi Na-
pok. A  gyermekek találkozhatnak a bük-
fürdői strandon Minivel és PiciCicával, a 
mesecsatorna két közkedvelt figurájával, 
akik közös játékra invitálják őket. Minden 
Minimax napon számos érdekes program 
kerül sorra, amelyeket animátorok segítsé-
gével mutatunk be, a gyerekek pedig ér-
tékes ajándékokat nyerhetnek a játékokon 
való részvételért cserébe.

Az animációs programokon túl min-
den Minimax napon lesz egy meglepetés 
produkció: táncegyüttes, kötélugrók, báb-
színház, bűvész show, lufihajtogatás.

A fürdőbe látogató vendégek részvéte-
le a Minimax programokon ingyenes.

Az idei évben is megrendezzük a Ma-
gyar Fürdőszövetség szervezésében a 
Strandok éjszakája elnevezésű rendez-
vényt, melyhez Bükfürdő is csatlakozott. 

A Büki Horgász Egyesület vezetősé-
ge értesíti tagjait és az érdeklődőket, 
hogy július 9-én (vasárnap)  három vá-
ros – Bük, Csepreg és Répcelak horgász 
egyesületeinek csapatai délelőtt hor-
gászversenyen mérik össze tudásukat. 
A  verseny jelentőségét növeli, hogy a 
Büki Horgász Egyesület a 15 éves év-
fordulóját is ezen a napon ünnepli. Az 
alapító tagok emléklapot vehetnek át 
az ünnepségen.

Ismételten felhívjuk a büki egyesü-
let alapító tagjait, hogy vegyenek részt 
az ünnepségen, amely a verseny napján 
1300 órakor kezdődik, majd mindenki kö-
zös ebéden vehet részt. Az ebédet a BTK 
sportpályája melletti területen felállított 
asztalokon és padokon lehet elfogyasztani.

Bükfürdő Gyógy- és Élménycentrum nyári programjai

Horgászhírek Bűnmegelőzési tájékoztató

Családi nyaralás Bükfürdőn

Tisztelettel hívjuk és várjuk a képvise-
lő-testület tagjait, a polgármesteri hivatal 
dolgozóit, valamint a művelődési ház és 
sporttelep vezetőit és dolgozóit a rendez-
vényre, akiknek ezúton is köszönjük támo-
gatásukat, és segítő közreműködésüket.

Ezúton értesítjük a horgászainkat, hogy 
június végén 6 mázsa három nyaras pon-
tyot telepítünk a büki tóba, melyet a tele-
pítést követő 3. naptól lehet kifogni.

Értesítjük az érdeklődő szülőket, hogy a 
2017. július 14-én (pénteken) reggel 9-től 
este 6 óráig tartjuk a 14 éven aluliak hor-
gász táborát. Jelentkezni a két tógazdánál, 
vagy Szabó József horgászegyesületi el-
nök elérhetőségén lehet július 10-ig. (tel.: 
30/473-7360)

Szabó József elnök

Kerékpáros járőr a fürdőn
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sportanimáció
kicsiknek és nagyoknak

www.visitbuk.hu

2017. 06. 17. – 2017. 08. 26.
Szerdától szombatig 17:00–21:00
Bükfürdő Sportpark
További információk:
Tourinform Bük, Eötvös u. 11., Tel.: +36 94 558 419
Tourinfo Bükfürdő, Autóbuszpályaudvar
Tel.: +36 94 558 416, Mobil: +36 30 347 2603

A programok rossz idő esetén elmaradnak.
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