
bemutatkozása, ők a hagyományos cigány 
népzenét népszerűsítették. De a visszatérő 
Cimbaliband – új énekesükkel Danics Dórá-
val – csinált fergeteges hangulatot.

Másnap ökomenikus misével indult a kézi 
aratásos bemutató. A  megnyitót követően 
sorakoztak fel az aratóbandák a búzaföldön. 
27. alkalommal vágtak neki az aratóbandák a 
búzamezőnek. Jó volt látni, hogy az idős csa-
patokon belül egyre több a fiatal, akik visz-
szahozzák a régi aratás hangulatát. Aztán a 
Pendelyes együttessel folytatódott a hagyo-
mányos népi kultúra bemutatása, de már a 
rendezvénysátorban. De az est legnagyobb 
sikerét az Apostol együttes aratta.

A XII. Gyógy-Bor Napok – Büki Gasztro-
fesztivál felvezető rendezvénye volt a büki 
borválasztás. A szakmai és társadalmi zsűrik 
megválasztották Bük Város Borát, a Fesztivál 
borát, a Borhölgyek kedvencét. Az eredmé-
nyekről egy másik cikkben beszámolunk.

Majd következett a várva várt XII. Gyógy-
Bor Napok – Büki Gasztrofesztivál.

5 napon keresztül 6 színpadon 40 koncertet 
láthatott, hallhatott a nagyszámú közönség. 

Sikeres a nyári büki „Kultur wellness”

A program Bükfürdőn, a Gyógy- és Él-
ménycentrum melletti parkolóban felállított 
színpadokon – Bük színpad, Bor színpad, 
Gyermek színpad, Gasztro színpad, Jazz-Blues 
Udvar – zajlott. A  helyszíneket egy kézmű-
ves-kereskedő utca köti össze, ahol többek 
között a hagyományos magyar kézműves 
kultúrát és népi mesterségeket bemutató 
árusok, valamint a neves bortermelők stand-
jai helyezkednek el. Mint már korábban ezen 
a rendezvényen is voltak programok a fürdő-
ben kialakított színpadon is. 

A rendezvény lapzártánk időpontjában 
még zajlott, augusztusi számunkban még 
visszatérünk a fesztiválra. De a fesztivál meg-
nyitóján jelen voltunk, ahol Tóth Tamás, a 
fesztivál igazgatója köszöntötte a vendége-
ket. Majd Ágh Péter országgyűlési képviselő, 
Majthényi László megyei közgyűlési elnök és 
Dr. Németh Sándor polgármester nyitotta 
meg a rendezvénysorozatot.

Kihirdették a borverseny eredményeit is. 
Aztán elkezdődött az 5 napos, fergeteges 
műsorkínálat.

Varga Zsolt

A működő büki hagyományos rendez-
vényeket jól újította meg Tóth Tamás és 
csapata, a Szent György napjától induló 
rendezvénysorozat kiválóan teljesít.

Már a Szivárvány Gyermek Néptánc Ta-
lálkozó is eddig nem tapasztalt létszámmal 
jelentkezett, Bük jó hírét vitték a régióban. 
A  színházi esték is jól teljesítettek, a telthá-
zas operett műsor jelezte, van igény erre a 
műfajra is. A gyermekeknek idén is elindult 
a Mesevonat, Csiperke és Csuporka bábszín-
házával.

A nagy nyári rendezvények sora az Etno- 
Folk Forgataggal indult. Hatodik alkalommal 
mutattak bemutatót a népek zenéjéből. Az 
idei év újdonsága, hogy az esti nagyrendez-
vények előadói délután a fürdőben bemu-
tatót tartottak. Sikeres volt a Karaván Família 

Dr. Németh Sándor polgármester köszöntője a fesztivál nyitásán

Júliusi számunk tartalmából: 
Kézi aratás ünnepe 2. oldal
Etno-Folk Forgatag 3. oldal
Roma nap 4. oldal
Kitüntetett pedagógusok 5-6. oldal
Leégett a büki cukorgyár 7. oldal
15 éves a horgász egyesület 10. oldal
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ták” a polgármestert, az aratók pedig a meg-
érdemelt uzsonnájukat ették meg, amit aztán 
illett leöblíteni.

Az aratást követően lépett fel a Pendelyes 
Táncegyüttes. Az együttes a Sopron Tánc-
együttes utánpótlásaként működik, tagjai 
számos sikert értek el az elmúlt években, 
különböző művészeti versenyeken, fesztivá-
lokon. A Sipos Ferenc vezette táncegyüttes 
majd' 500 táncosa rendszeresen vesz részt 

a kenyeret Testének nevezi. A  kenyér szent, a 
kenyérhez vezető út is szent. Vetés – aratás 
közötti időben a legkiszolgáltatottabb az 
ember, szüksége van Isten segítségére. A fenti 
ének zarándokének, az emberek a jeruzsálemi 
templomba zarándokolva énekelték, imád-
kozták. Mi elzarándokolunk-e Istenhez? 

Vetés – a reménység ideje. Istent kérő, Istent 
áldó legyen az utunk. – Jó termést, örömteli 
betakarítást akarunk? Akkor járjuk az utun-
kat Istennel! Ha Ővele indulunk, megyünk, mi 
magunk is bőséges termést hozunk.”

Jász László plébános úr az evangéliumi 
szakaszhoz (Mk 4,26-29) fűzte gondolatait, 
tovább szőve a fentieket…. „A mag vetését 
követő növekedési folyamat időigényes. Nem 
a látható munka dönti el a végeredményt, 
mert a teremés igazából titok és csoda. 

Aratóünnep

Hálaadó ökumenikus istentisztelet  
a jó termésért az aratás megkezdése előtt 

Bükön július 8-án tizenkét aratóbanda 
sorakozott fel a búzatáblák előtt a város 
legnagyobb múltú rendezvényén, az 
Aratóünnepen, amit hintós felvonulás-
sal, folklórműsorral és aratóbállal tettek 
színessé a szervezők.

Dunántúlon egyedülálló módon immár 
27. alkalommal elevenítették fel a kézi kaszás 
aratást. A Dunántúlon mára csak Bük maradt, 
ahol ezt a hagyományt élővé teszik. A köszön-
tők után kedves gesztusként, és néhány mél-
tató gondolat kíséretében oklevelet és Bük 
város borát adták át az aratóbandák képvise-
lőinek dr. Németh Sándor polgármester, Boros 
László Attila vezérigazgató és Tóth Tamás fesz-
tivál igazgató. Ezt követően a fürdőparkolóban 
felsorakoztak az aratóbandák, és a kemping 
melletti búzamezőre vonultak, amit a korábbi 
évekhez hasonlóan Patthy Sándor képviselő, 
aranykoszorús gazda bocsátott az aratók ren-
delkezésére. A táblák közt a kézi kaszás férfiak 
és a marokszedő asszonyok megmutatták, 
hogy a múlt század közepéig hogyan történt 
az aratás, a kéveszedés. Az eseményt számos 
érdeklődő kísérte figyelemmel. A gyógyfürdő 
vezérigazgatója első kaszásként beállt a büki 
aratóbandába. Kézről-kézre járt az aratópálin-
kás butykos, némi hazai bor, pogácsa. Dalok 
csendültek a marokszedő „lánykák" szájáról, 
amíg fogyott a búzamező, és nőttek a keresz-
tek. Majd a munkát követően „megkoszorúz-

Az istentisztelet kezdetére megtelt a 
büki római katolikus templom vendég 
és helyi aratókkal. Jász László plébános 
köszöntötte Bakai Péter evangélikus 
lelkészt és a szép számban jelenlévő 
aratókat, megjelent hívőket.

Bakai Péter tiszteletes a 126. zsoltár sora-
ival kezdte beszédét: 

„Hatalmas dolgot tett velünk az ÚR, ezért 
örvendezünk. Fordítsd jóra sorsunkat, Uram, 
a délvidéki kiszáradt patakmedrekhez hason-
lóan! Akik könnyezve vetettek, ujjongva aras-
sanak! Aki sírva indul, mikor vetőmagját viszi, 
ujjongva érkezzék, ha kévéit hozza!”

Majd folytatta: „Ha kenyér van, élet is 
van. ha nincs kenyér, nincs élet sem. Szent a 
kenyér, felhasználása is annak kell lennie. So-
kan természetesnek veszik, pazarolják. Jézus 

A hagyományos kézi aratás

a foglalkozásokon, alkot közösséget, jár 
táncházba és táncház találkozóra. Őket az 
Apostol együttes műsora követte a rendez-
vényszínpadon. Egy önfeledt buliban nosz-
talgiázott arató, marokszedő, zenebarát és 
fürdővendég. Hatalmas tömeg várta a honi 
könnyűzenébe a 70-es években berobbant 
együttest, amelynek jó néhány ismert sláge-
rét a zenekarral együtt énekelte a közönség.

Sulicsné Sági Henrietta

„A  mag növekedését, fejlődését érlelődését 
jelentő erők azonban elrejtőznek a földműves 
tekintete és tevékenysége elől.” – írja Joachim 
Gnilka. Mi lényegesen nem befolyásolhatjuk a 
folyamatot. Csak megrendülve, hittel szemlél-
hetjük a tényt, hogy az Ő beavatkozása nélkül 
nincs áldás, nincs élet. Ahogy a vetés észrevét-
lenül, a maga természetességében növek-
szik, Isten kegyelme is ugyanígy bennünk. 
Csendben végzi lelkünket megtermékenyítő, 
pótolhatatlan munkáját. A jó, az evangélium 
szelleme is ugyanilyen rejtett, de hatásos mó-
don járja át a hívők által a világot….” A közös 
imát követően az aratók és munkaeszköze-
ik megáldásával fejeződött be az Istentisz-
telet. Ezt követően vonultak ki az aratók és 
a vendégek a búzatáblára. 

Pócza M. Gabriella 
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alapján a Fesztivál Bora 2017-ben Dúzsi 
Pincészet Szekszárd, Kékfrankos Rosé száraz 
2016-os bora lett.

A Borbarát hölgyek – Stefanich Petra, 
Neuliszt Andrásné, Dr. Jónás Zsigmondné 
– kiválasztották a Borbarát Hölgyek Borát. 
A győztes a Stefanich Pincészet Kőszeg, Vö-
rös Cuvée száraz bora 2015. lett.

a magyarság, valamint a Kárpát-medence 
egyéb népeinek hangszeres és vokális zenei 
hagyománya, illetve a hiteles tolmácsolásra 
törekvő feldolgozások alkotják. A következő 
fellépő a Cimbaliband egy magyar világze-
nei zenekar volt. A 2006-ban alakult formá-
ció számos nemzetközi fesztiválon képvi-
selte Magyarországot, 2013-ban voltak a 
Petőfi Rádió „év felfedezettje” együttese. Az 
Etno-Folk Forgatagon a megújult formáció-
ban mutatkozott be banda. Új szólóéneke-

Bük Város Bora verseny

VI. Etno-Folk Forgatag

A Gyógy-Bor Napok és Gasztronómi-
ai Fesztiválhoz kapcsolódóan évente 
borversenyt rendeznek Bükön. Az idei 
évben 11 pincészet 24 bora versenyzett 
a címekért. Csak olyan borokkal lehe-
tett nevezni, amelyeket a fesztivál ideje 
alatt árusítanak.

A szakmai zsűri tagjai voltak: Wawrzsák 
László elnök, Márkus Béla, Molnár Sándor, 
Nagy Zita, Palotás József, Sánta Tiborné, 
Tóth Marcell, Patakiné Rába Edit. 

A szakmai zsűri döntése alapján az aláb-
bi eredmény született: 

1.  Fekete Borpince Szekszárd, Cabernet 
Sauvignon száraz bora 2013. – Bük Vá-
ros Bora cím.

2.  Alasz Pince Kőszeg, Blauburger száraz 
bora 2015. – oklevél

3.  Tornai Pincészet Somló hegy, Furmint 
szárazora b 2015. – oklevél

Társadalmi zsűri választotta ki a Fesztivál 
Borát. Tagjai voltak: Szabó András elnök, 
Farkas Gyula, Hetyési Balázs, Kolsecz Ma-
rietta, Varga Tamás, Pálffy Tamás, Székely 
Mária, Németh Istvánné. A  zsűri döntése 

Július második hétvégéje megadta az 
alaphangot Bük nyári programjaihoz.

A júliusi Etno-Folk Forgatag hatodik alka-
lommal tárta fel a világzene kiapadhatatlan 
kincses ládáját, élénk és értő érdeklődés 
kíséretében. A  gyógyfürdőben a Kaláka 
együttes és a Garagulya Gólyalábas Komé-
diás Kompánia szórakoztatta a fürdőzőket. 
A fürdő parkolójában felállított színpadon a 
Karaván Família, a Fonó zenekar, a Cimbali-
band és a Kerekes Band adott koncertet. Ka-
raván Família a cigány vokális hagyományok 
nyomán alakította ki saját stílusát, amely a 
négy családtag – szülők és gyermekeik – kö-
zötti emberi és zenei harmóniára épül. A Ka-
raván Família a cigány népzene tradicionális 
és modern formáinak felhasználásával, a ha-
gyományos és a mai gondolkodás harmóni-
ájával, a zenei igényesség jegyében vonul-
tatja fel kedvenc műfajait és a cigány folklór 
legszebb dalait. A következő fellépő a Fonó 
zenekar volt. Tagjai Magyarország különféle 
régióiból, Szlovákia és Ukrajna magyarlak-
ta területeiről származó muzsikusok, akik a 
népzene előadását, oktatását és kutatását 
hivatásszerűen művelik. Zenéjük fő profilját 

sükkel, Danics Dóraval, igazi buli hangulatot 
hoztak a fürdővárosba. Az est zárásaként a 
Kerekes Band lépett a színpadra. A pásztor-
furulya, a csángók által használt koboz és 
mezőségi brácsa adja eklektikus hangzásu-
kat, melyet alátámaszt a rock szabad lükte-
tése és az erős színpadi jelenlét. Kemény, el-
lentmondást nem tűrő, mégis szabad zene 
ez. Aki kilátogatott, nem csalódott a változa-
tos népi hagyományok megelevenítésében. 

Sulicsné Sági Henrietta

Cimbaliband

Munkában a borzsűri

A verseny levezető elnöke Tóth Béla 
volt, a jegyzőkönyvet Orbán-Tóth Adrienn 
vezette. A verseny tisztaságát Rácz Szabina 
közjegyző ügyelte.

A verseny eredményét a Gyógy-Bor Na-
pok – Büki Gasztronómiai Fesztivál megnyi-
tóján ismertették.

Varga Zsolt
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A Trió TV adásait elérheti, 
később visszanézheti:

www.triotvdunantul.hu 
honlapon.

ban óriási kulturális erő és értékek vannak, 
amit a társadalom a hétköznapokban nem 
vagy csak ritkán lát meg. Szükség van az 
ilyen eseményekre, ahol kibontakozhat-
nak, be tudják mutatni művészeti és gaszt-
ronómiai értékeiket.

Aztán asztalra kerültek az étkek is. Stan-
dy Pityu zenélt, jó ebédhez szólt a nóta.

Délután lépett a színpadra a Karaván fa-
mília. A családot már nem kellett bemutat-
ni a helyi közönségnek, hiszen a színvona-
las, a hagyományos cigányzenét bemutató 
együttest már többször hallhatták. Most is 
bizonyították tehetségüket.

A hangulatot aztán Szabrina és András 
fokozták. A  Pesti Fiúk szolgáltatták a báli 
zenét.

Varga Zsolt

Büki roma gasztronap már harmadszor
A Büki Roma Önkormányzat szervezé-
sében már harmadik éve hívják a büki 
és környékbeli romákat, hogy egy kö-
zösen eltöltött nap keretében feleleve-
nítsék a hagyományos roma ételeket, 
majd bemutassák a roma hagyomá-
nyos és modern zenét.

Az idei évben az önkormányzat üdülő-
jében egy hétig alkothattak a roma festők, 
akik a helyi roma önkormányzat és Ferko-
vics József meghívására érkeztek az ország 
minden részéből. Az alkotásokat a nagykö-
zönségnek is bemutatták a Roma Gaszt-
ronómiai Fesztiválon. A  tábor résztvevői 
festményt ajánlottak fel a házigazdáknak. 

Németh Tiborné Rozika önkormányzati 
elnök vezetésével már rendezvény előtti 
napon is szorgoskodtak a Koczan ház ud-
varán. Aztán másnap megfőzték három 
üstben a hagyományos ételeket. A legna-
gyobb sikere a csülkös pacalpörköltnek 
volt. Jókora adagokat főztek, mert mint 
az elnök asszony elmondta, csak az alap-
anyag megközelítette a 150 kilót. 

A megnyitón Dr. Németh Sándor pol-
gármester köszöntötte a résztvevőket. Aki 
örömét fejezte ki, hogy ennyire aktívan 
részt vesznek a helyi kulturális és közélet-
ben a romák.

Marton Ferenc megyei közgyűlési alel-
nök beszédében elmondta, hogy a romák-

Kész a kedvenc étel...  
Ifjabb Horváth Tibor és Kovács Zoltán kínálja

Olvasás az árnyékban

Olvasni a fák alatt…
Immáron 5. éve szervezte meg nyári me-
setáborát a büki városi könyvtár. A  tá-
bor vezetői gondoskodtak idén is arról, 
hogy a 42 alsó tagozatos gyermek fárad-
tan, de tele élményekkel térjen haza. 

Rengeteg játék, pólófestés, kreatív foglal-
kozás, „vakvetélkedő”, játszóparkos mókázás és 
vízibombás csatározás között is kiemelkedett 
az a délelőtt, amikor Horváth Nikolett látássé-
rült lány jött el vakvezető kutyájával – Lilivel – a 
táborozók közé és sokáig beszélgettek arról, 
hogy miképpen lehet teljes életet élni vakon. 
A gazdag programok mellett mindig jutott idő 
az ebéd utáni sziesztára. Az árnyas fák csendje, 
a fű puhasága, a kiválasztott könyv izgalmas 
története invitálta olvasásra, pihenésre a gyere-
keket. A tábor végén maguk a szülők mondták 
el véleményüket a mesetábor pozitív hatásá-
ról. Idézve néhányukat: „elolvasott egy köny-
vet”, „új barátságokat, élményt, bátorságot, ön-
bizalmat szerzett”, „a vaknap nagyon tetszett”, 

Idén is megrendezték került az Ala-
pítványi Játszóházas Napok program-
sorozatot a Fülöp Dezső Evangélikus 
Alapítvány és a Büki Evangélikus Egy-
házközség szervezésében. 

Július 10-16-ig mintegy 85 fővel voltunk 
együtt az Evangélikus Gyülekezeti házban, 
illetve kirándultunk Veszprém megyében a 
bakonyszentkirályi református templomba, 
a cseszneki várhoz és a Sobri kalandpark-
ba. A tematikus napjaink a reformáció négy 
alappillérére épültek: egyedül Krisztusért, 
egyedül kegyelemből, egyedül a hit által, 
egyedül a Szentírás szerint igazít meg és 
üdvözít Isten. 

Délelőttönként a gyerekek nyelvén 
megszólaló áhítat, drámajátékos témafel-
vezetőként Luther Márton élete, majd cso-
portfoglalkozás következett. 

A délutánok sok játékkal, különleges 
kézműves foglalkozásokkal, sporttal teltek. 
Esténként a fiatalok maradtak vagy vissza-
tértek, és a teológushallgató vezetők szer-
vezésében játszottak, beszélgettek. 

Szombaton pihenőnapunk volt, amely-
nek végén a hűvös, szeles, esős idő ellenére 
mégis többen együtt voltunk a gyülekezeti 
házban és az udvaron. Vasárnap táborzáró 
istentiszteletet tartottunk, amelyre Gosz-
tom Barbara undi ifisünk rajza alapján oltár-
képet festettek a fiatalok. 

Ezúton is köszönetet mondunk a szá-
mos felnőtt és fiatal segítőnek, a minden 
évben hozzánk visszatérő teológus hall-
gatóknak, és azoknak, akik adományaikkal 
támogatták a program megvalósulását.

Az Alapítványi Játszóházas Napok ren-
dezvénysorozatunk által minden évben sok 
család mindennapjaihoz kapcsolódunk. 
A program elsődleges célja alapvetően 
az, hogy a közösséghez tartozás élményét 
nyújtsuk a résztvevőknek és családjaiknak, 
valamint a segítőknek és a vezetőknek is. 
Bízunk benne, hogy az idei program is ilyen 
emlék marad minden résztvevő számára.

Simon Réka„nagy alvások otthon”, „olvasásra szoktatás”!  
A mesetábor küldetését újra teljesítette, az elő-
zetes visszajelzések már most teltházat prog-
nosztizálnak jövőre is! 

Köszönetünket fejezzük a mesetábor 
megvalósulásáért, a támogatásért Tóth Vik-
tóriának, Farkas Laurának, Giczi Ildikónak, Ré-
decsiné Gacs Gyöngyinek, a Napsugár Játszó-
parknak és az önkéntes középiskolásoknak.

Haizler Lászlóné

Reformáció 500  
– a gyerekekkel is
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2002-2010 között az Intézményi Minő-
ségirányítási Program működtetésében 
vett részt.

Folyamatosan képezte magát önképzés 
és szervezett továbbképzések keretében. 
A továbbképzéseken megszerzett ismerete-
ket igyekezett a gyakorlatban hasznosítani. 

Segítette a szülőket, a családokat a 
felmerülő nevelési feladatok, problémák 
megoldásában, jó együttműködésre töre-
kedett. 

Becsülettel, lelkiismeretesen, fegyelme-
zetten végezte mindvégig munkáját. 

Megköszönve munkáját jó erőt és 
egészséget, sok-sok örömöt kívánok nyug-
díjas éveire.

Pruknerné Janzsó Violetta óvónő 40 év 
közalkalmazotti jogviszonyt követően ez év 
december közepén vonul nyugdíjba. 1973 
– 1977 között elvégezte az Entzbruder 
Dezső Szakközépiskola óvónői tagozatát, 
leérettségizett, és 1977 – 1979. években le-
velező tagozaton oklevelet szerzett a Sop-
roni Felsőfokú Óvónőképző Intézetben.

1977. augusztus 1-jétől 2017. december 
12-ig a Büki Csodaország Óvoda alkalma-
zásában állt, ill. áll.

40 éven át lelkiismeretes, jó színvonalú 
nevelő-oktató munkát végzett. Közvetlen, 
barátságos, szeretetteljes, meleg, alkotó 
légkört igyekezett teremteni a gyermekek 
számára, ahol elősegítette a játék, a külön-
böző tevékenységformák során az önálló 
ismeretszerzést, a cselekvésbe ágyazott ta-
nulást, a készség-, képességfejlesztést.

Kitüntetett óvónők köszönnek el az óvodától

Pedagógus Napon Dr. Németh Sándor 
polgármester Tóthné Tischler Jolán és 
Pruknerné Janzsó Violetta részére átad-
ta a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet 
megköszönve 40 év nevelő – oktató 
munkáját, és további jó erőt, egészsé-
get kívánt a nyugdíjban töltött évekhez.

Tóthné Tischler Jolán óvónő 40 évi köz-
alkalmazotti jogviszonyt követően nyugdíj-
ba vonul ez év szeptember 9-én. 1977-ben 
nappali tagozaton oklevelet szerzett a Sop-
roni Felsőfokú Óvónőképző Intézetben.

1977. augusztus 1-jétől 2017. szeptem-
ber 8-ig a Büki Csodaország Óvoda alkal-
mazásában állt, ill. áll.

40 éven át lelkiismeretes, jó színvonalú 
nevelőmunkát végzett. Nagyon szerette a 
gyermekeket és a gyermekek is őt. Mindig 
a gyermekek érdeke állt nevelő – oktató 
munkája középpontjában: a gyermeki sze-
mélyiség teljes kibontakoztatására töreke-
dett az életkori és az egyéni sajátosságok 
figyelembevételével. Épített a gyermekek 
szükségleteire, kíváncsiságára, kihasználta 
a tevékenységekben rejlő lehetőségeket a 
megismerő funkciók és önálló felismerés, 
felfedezés gyakorlására. A  gyermekekhez 
kedves, barátságos, elfogadó. Türelemmel, 
szeretettel bánt a gyermekekkel. 

Több cikluson keresztül környezetisme-
reti szakmai munkaközösség-vezetőként 
dolgozott – a gyermekekkel közeli és távoli 
környezetünk megismerését tűzve ki célul, 
sok szép élménnyel gazdagítva a gyerme-
keket.

Törekedett a Pedagógiai Programunk 
alapján módszereit, a gyermekek életkori 
és egyéni sajátosságainak, fejlettségének, 
az aktuális tevékenységi forma, anyag 
sajátosságainak, céljainak megfelelően 
megválasztani, és alkalmazni. Aktív része-
se az intézmény életének. Mindig tagja 
volt a szakmai munkaközösségeknek, ma 
is a tehetséggondozás területén szakmai 
műhely keretében foglalkozik a tanköteles 
korú gyermekekkel. 

A gyermeki és a szülői igényeket figye-
lembe vette munkája során, jó kapcsolatot 
ápolt a szülőkkel. A rendszeres tájékoztatás 
által a szülők képet kaptak a gyermekük fej-
lődéséről, a különböző tevékenységekben 
elért eredményekről, a fejlesztés irányáról. 

Feladatok vállalásában elől járt: IMIP 
rendszer működtetésének egyik tagja volt, 
2015. évtől a Belső Értékelési Csoport tag-
jaként segítette a kolléganők önértékelé-
sét. Gyakornok óvodapedagógus mento-
rálását is végezte. Az ünnepek, programok 
szervezésében kiemelkedő szerepe volt az 
elmúlt években. Pályázatok megírásában, 
lebonyolításában, fenntartásában projekt-
menedzserként vezető szerepet vállalt. 

Becsületes, fegyelmezett munkavégzé-
se jóindulatú, humánus, segítőkész emberi 
tulajdonságokkal párosult.

Köszönöm munkáját és jó erőt, egész-
séget, sok-sok örömöt kívánok nyugdíjas 
éveihez.

Pócza M. Gabriella 
intézményvezető

Tóthné Tischler JolánPruknerné Janzsó Violetta
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A Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola 
és Szakközépiskola két tanítója számá-
ra is utoljára szólt az iskola csengője az 
utolsó tanítási napon. Horváthné Pados 
Teréz és Vargáné Patthy Erzsébet 40 év 
tanítói pályafutásának elismeréseként 
Pedagógus Szolgálati Emlékérem kitün-
tetésben részesült a tanévzáró ünne-
pélyen. Két olyan tanítótól búcsúztunk, 
akik meghatározó személyiségei voltak 
a büki tantestületnek, az iskola mozgal-
mas életének mindig aktív résztvevői. 

Horváthné Pados Teréz pedagógusi pá-
lyafutását 1977-ben a büki iskolában kezd-
te, azóta is itt dolgozott. Hivatása során a 
kezdetekben napközis nevelőként, majd 
osztálytanítóként nevelte-oktatta a büki kis-
diákokat. Az első osztályosok fogadásában, 
iskolássá nevelésében sok évben volt része. 
Örömmel töltötte el, hogy az írás, olvasás, 
számolás alapjait ő rakhatta le a rábízott 
gyerekek értelmében. Megtapasztalta 40 
éves munkássága idején az alsós korosztály 
nevelésének-oktatásának minden szépsé-
gét, nehézségét. Több tanítási módszert 
kipróbált, az újat mindig kihívásként érté-
kelte, sosem utasította el. Tanítóként a taní-
tás mellett egyaránt nagy gondot fordított 
a tanulók kulturális nevelésére. Kisdiákjaival 
gyakran szerepelt kulturális műsorokon, 
ünnepi megemlékezéseken. A  különböző 
mesemondóversenyeken a mesélőkkel 
mindig szép eredményeket ért el. Nagy 
gondot fordított a hagyományok megőrzé-
sére, ápolására. A településen tevékenyke-
dő népdalcsoportok tagjai az ő osztályaiból 

Kicsengettek negyven tanév munkájából

tevődtek össze. A valódi szellemi, kulturális, 
tudományos értékek felismerése és felis-
mertetése hatotta át pedagógiáját. Ponto-
san felmérte minden diák képességét, de 
azt is tudta, hogyan kell értékké tenni azt, 
ami minden diák szívében ott van. Olyan 
tanító volt, aki a folytonos megújulásra tö-
rekedett, s erre késztette munkatársait is. 
A korszerű iskola megvalósítása, az oktatás 
hatékonyságának növelése áthatotta tevé-
kenységét. Kollégáit, tanítványait példamu-
tató tevékenységével motiválta a feladatok 
elvégzésére, az új módszerek, tanítási tech-
nikák befogadására. A tanítás mellett min-
dig jutott ideje lakóhelyén és munkahelyén 
is a közösségi, kulturális életben való rész-
vételre. Aktív tagja a Büki Női Kar Egyesület-
nek a mai napig. Ő egy nyugodt, hivatását 
előtérbe helyező személyiség, akinek akár 
a tanulókkal, akár a pedagógusokkal való 
kapcsolatában A kis herceg rókájának titka 
lehetne a legjobb mottója: „Jól csak a szívé-
vel lát az ember. Ami igazán lényeges, az a 
szemnek láthatatlan”.

Vargáné Patthy Erzsébet 1978 szeptem-
bere óta a Felsőbüki Nagy Pál Általános 
Iskola és Szakközépiskola tanítója. Pályafu-
tása kezdetén a felső tagozatosok oktatá-
sában is aktív részt vállalt, majd osztályta-
nítóként oktatta-nevelte a büki kisdiákokat. 
Később, több éven át a napközis nevelők 
munkaközösségének a vezetőjeként tevé-
kenykedett. A pályakezdő tanítókat ő vezet-
te be a tanítás rejtelmeibe, ő mutatta meg 
nekik – saját csoportjában példát mutatva 
-, hogy a délutánra már fáradt kis nebulókat 

hogyan lehet tanulásra, gyakorlásra aktivi-
zálni, hogy hatékony legyen a napköziben 
végzett munka is. A tanulás mellett mindig 
fontosnak tartotta a szabad idős tevékeny-
ségek megszervezését, és nagy figyelmet 
fordított a rendszerességre, ugyanakkor 
a változatos munkaformákra is. Munkája 
során mindig követte az oktatásban zajló 
változásokat. Rendszeresen részt vett a to-
vábbképzéseken, hogy az új tanulás mód-
szertani eszközöket beépítse a minden-
napokba. A  pályázatokban is aktívan vett 
részt. Zsóka az újra mindig fogékonyan, a 
kollégáknak példát mutatva vezette be az 
új módszereket. Sok-sok kis elsőst vezetett 
be az iskolai élet rejtelmeibe, segítette át 
őket a kezdeti nehézségeken, könnyítet-
te meg számukra az óvoda-iskola közti 
átmenetet. A  pedagógusi munka mellett 
a település kulturális életében is aktívan 
részt vesz mind a mai napig. Oszlopos tag-
ja a Büki Női Kar Egyesületnek. Az elmúlt 
dolgos negyven év alatt hivatásának élve, 
mindig a diákok érdekeit szem előtt tartva 
végezte munkáját, melyet a következő idé-
zet jellemez leginkább:

„Nemes önbizalom, de nem az önhittség 
rugói lelkedet nagy célra feszítsék, legna-
gyobb cél pedig itt e földi létben, ember 
lenni mindig, minden körülményben!”

Mindent köszönünk nektek, és azt szeret-
nénk elmondani, hogy nagyon jó volt min-
dig veletek tanítani. Kívánunk jó egészséget, 
szép nyugdíjas éveket, vegyen körbe ben-
neteket mindörökké a mérhetetlen szeretet!

Baloghné Simon Erika

Vargáné Patthy ErzsébetHorváthné Pados Teréz
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infláció és az ésszerű átszervezés – a kon-
zorciumnak ekkor még négy cukorgyára 
működött a közelben, Sárváron pedig másik 
társaság üzemeltetett hasonlót – oda veze-
tett, hogy a büki gyárat nem építették újjá. 
A hasznosítható épületeket tovább használ-
ták, s 1929 végéig működött a gyár gazdasá-
ga is, melynek földjeit, stb. A nagycenki gyár 
leállítása előtt, 1930. elején eladták.

Harmadrészt a külföldi tőkések a tria-
noni békeszerződés aláírása után részben 
Magyarországon éltek tovább, de az Auszt-
riában maradó tulajdonosok is átjárhattak 
a közgyűlésekre és egyéb rendezvényekre. 
Egyikük, lovag Rothermann Rudolf meg-
vette a Markovich család csepregi kastélyát, 
s földeket és erdőbirtokot vásárolt a nagy-
községben. Ő szerezte meg, s működtette 
tovább a büki cukorgyár javítóműhelyét. 
Ebbe költözött be 1943 őszén a szombathe-
lyi repülőgép-javító egy része, majd az 1945. 
évi megszállást követően a Vörös Hadsereg 
autójavítót működtetett benne.

A gyár leégése viszont bekerült a nép-
költészetbe, pontosabban az országosan 
ismert „Leégett a kolozsvári gyufagyár” c. 
népballada 1. versszakába helyettesítették 

Leégett a Büki Cukorgyár
A tragikus esemény 100 éve, 1917. márci-
us 12-én éjjel következett be. A Soproni 
Napló – Sopronmegye c. napilap három 
egymást követő számában is foglalko-
zott a tűzvésszel. Ezek szerint teljesen le-
égett a gyár épülete és gépi felszerelése, 
uradalmának mezőgazdasági gépei. „Az 
újabb építkezések, raktárak, lakások sér-
tetlenek maradtak… A soproni pénzügyi 
igazgatósághoz érkezett jelentés szerint 
elégett a szárítóban: 1200 q. fehércukor, 
800 q. főzés alatt levő cukorlé, 600 q. cu-
korszörp. A főraktárban elhelyezett 520 
vagon cukor sértetlen maradt.” A lap a 
kárt két millió koronára becsülte. 

A történteket részletesen leírta és ele-
mezte Szabó József Bük község másfél 
évszázada I. rész, illetve a Bük és Csepreg 
cukorgyárai (VHK, 1987. 1. sz. 39-45. o.) c. 
munkáiban. Olyan következtetésre jutott, 
hogy biztosítási csalás történhetett a tulaj-
donosok részéről, mert adatközlője szerint 
a gyár berendezése le volt amortizálód-
va, s hamarosan meg kellett volna újítani. 
A  részben osztrák tulajdonosok a központi 
hatalmak háborús vereségét és a Monarchia 
szétesését várták, s új beruházás helyett a 
tőkéjüket mentették ki az országból. 

Amellett, hogy biztosítási csalásról sem-
milyen hivatalos dokumentum nem ismert, 
három tényre kívánjuk felhívni az olvasó fi-
gyelmét. Egyrészt a büki cukorgyár berende-
zését 1914-ben teljesen modernizálták, tehát 
az még nem lehetett leamortizálódva.

Másrészt 1917 elején a nyugati és az 
olasz fronton lövészárok-háborús patt hely-
zet volt, a többi fronton a központi hatal-
mak nyerésre álltak. Az Amerikai Egyesült 
Államok hadba lépése várható volt, de be-
jelentése csak 1917. április 6-án történt meg, 
a csapatok Európába szállítására pedig jóval 
később került sor. Ennek hatása csak 1918-
ban kezdte elbillenteni a mérleg nyelvét az 
antant javára. A  gyár leégése viszont sok 
ember munkalehetőségét szüntette meg. 
Kezdetben még az újjáépítésében remény-
kedtek. A hadi helyzet változása, a gazdasá-
gi viszonyok további romlása, a felerősödő 

be az üzem nevét. Ezt két másik cukor-
gyárról is énekelték, s így maradt fenn az 
aranyosmaróti cukorgyár emléke. Viszont 
a tűzkárt soha nem szenvedett kaposvári 
gyárról is dalolták. A Pósfán gyűjtött válto-
zat így szól: 
Leégett a Sopron-büki cukorgyár. 
Benne égett háromezer magyar lány. 
Verd meg Isten, verd meg azt a jó édesanyát, 
ki a cukorgyárba adja a lányát!

A büki elé a Sopron bekerülése itt nem 
a városra, hanem a vármegyére utal, ahol 
akkor található volt a nagyközség. A három-
ezer magyar lány erős félre hallásból szárma-
zik, hisz máshol (pl. A vitnyédi változatban) 
harminchármat énekeltek. Ténylegesen 
egyetlen halálos áldozata sem volt e büki 
tűzvésznek. „A gyárak leégését a nép Isten 
büntetésének tartotta, és az ártatlanságukat 
vesztett lányok égő áldozatával kapcsolta 
össze. A konzervatív paraszti normák számá-
ra megbotránkoztató volt a nők munkavál-
lalása a legényekkel zsúfolt gyárban,” ahol 
a magas üzemi hőmérséklet miatt hiányos 
öltözékben, sokszor egy szál köpenyben 
dolgoztak.

Sági Ferenc

A büki cukorgyár egykoron
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meg minden gondoskodást, és ha felnőnek, 
akkor sem kerülnek vissza a vadonba, mert 
az emberi nevelés során nem tanulják meg 
azt a tudást és képességeket, ami ahhoz 
szükséges, hogy saját környezetükben meg 
tudjanak élni. Áthajóztunk a Krk szigeten ta-
lálható Vrbnikbe, ahonnan gyönyörű kilátás 
nyílik a tengerre. Átmentünk Európa legszű-
kebb utcácskáján, megtekintettük a Nagy-
boldogasszony Székesegyházat, és finom 
fagyival csillapítottuk a hőséget. Az időjárás 
is kedvezett nekünk, így sokat fürödtünk, 
napoztunk, búvárkodtunk és ugráltunk a 
vízi légvárban. Bingóztunk, játékos vetélke-
dőkön, homokvár építő versenyen, jelmez-
versenyen mértük össze ügyességünket, 
tudásunkat, kreativitásunkat, kézműves 
foglalkozáson ajándéktárgyakat készítet-
tünk. A búcsúesten megtekintettük a héten 
készült képeket, jókat derülve magunkon, 
majd egy fergeteges karaoke partival zártuk 
táborozásunkat. Utolsó nap hazafelé Varaz-
din főterén még fagyiztunk egyet. Nagyon 
gyorsan elrepült ez az egy hét. Mindenki na-
gyon jól érezte magát és barátságok is szö-
vődtek az iskolák tanulói között.

A táborozásunk ideje alatt a versenyek dí-
jazásában támogatóinknak is nagy szerepe 
volt, ajándékaikkal örömet szereztek a nya-
raló gyerekeknek.

Köszönjük a büki Polgármesteri Hivatal, 
a büki TDM, a büki VOG Export-Import Kft., 
a Forrás és Coop Üzletlánc, a Napsugár Ját-
szópark , a Nestlé Hungária Kft. Büki Gyára, a 
Fókusz Üzletlánc büki boltja és a celldömölki 
Vulkán Fürdő értékes felajánlásait.

Sulyok Andrea és a táborozó gyerekek

A dr. Tolnay Sándor Általános Iskola szer-
vezésében 46 tanuló és 9 kísérő tanár 
vett részt egy felejthetetlen horvátor-
szági nyári táborozáson, Crikvenicában, 
közöttük a büki iskola felső tagozatosai 
is. A nyaralás emlékeit idézzük fel a kö-
vetkezőkben.

Az idei nyáron immár 4. alkalommal, jú-
lius 3-án hajnali 4 órakor indultunk útnak 
Bükről, hogy kőszegi és gyöngyösfalui társa-
inkkal és a kísérő pedagógusokkal együtt az 
Adriai-tenger partján nyaraljunk egy hétig.

Az első nagyobb megállónk Zágrábban 
volt, ahol megnéztük a csodaszép környe-
zetben lévő állatkertet. A  kis kitérő után 
folytattuk utunkat, és délután 3 óra körül 
megérkeztünk szálláshelyünkre, a Villa Ata-
lantába, mely sokunk számára már ismerős 
hely volt.

Elfoglaltuk szobáinkat, majd némi pihenő 
után, irány a tenger! A tengerparti strando-
lás mellett a hét során változatos és hasznos 
programokon vettünk részt. Már az első este 
a „Szombathely, a segítés városa" program 
keretében Horváth Balázs mentőtiszt és há-
rom társa segítségével elméletben megis-
merkedtünk az alapszintű újraélesztéssel, az 
automata defibrillátor használatával, az esz-
méletlen beteg ellátásával, a vérzések csil-
lapításával, majd mindezt másnap délelőtt 
gyakorlatban is alkalmaztuk. Megtanultuk, 
hogy a vészhelyzet felismerése, a gyors se-
gélyhívás és az azonnali elsősegély életeket 
menthet. Ellátogattunk a kuterevói mackó-
menedékhelyre. Idegenvezetőnk elmondta, 
hogy itt az anyjukat valamilyen oknál fogva 
elvesztett barnamedve bocsoknak adnak 

Irány a tenger! A Büki MSK programjai 
2017. augusztus

AUGUSZTUS 4. 09.00: 
Büki Mesevonat a Szamóca Színházzal – 
Új előadás!
Részvételi díj: 1.500.- Ft, amely tartalmazza 
a vonatozás, a vendéglátás és az előadá-
sok árát. 
Helyszín: Bük, Kóczán-ház, Széchenyi u. 42.

AUGUSZTUS 11. 09.00: 
Büki Mesevonat a Szamóca Színházzal – 
Új előadás!
Részvételi díj: 1.500.- Ft, amely tartalmazza 
a vonatozás, a vendéglátás és az előadá-
sok árát. 
Helyszín: Bük, Kóczán-ház, Széchenyi u. 42.

AUGUSZTUS 12.: 
Horvát Nemzetiségi Nap 
Szervező: Büki Horvát Nemzetiségi Önkor-
mányzat

AUGUSZTUS 17–20.: 
Bük Város Ünnepnapjai – 10 éve város Bük
Augusztus18. 20.00: 
Táncdalfesztivál „50” koncert
Molnár György és Koncertzenekara, Koós 
János-Dékány Sarolta, Zalatnay Sarolta, Sol-
tész Rezső, Best Of koncert
A belépés ingyenes!
Helyszín: Büki MSK ATRIUMA
Augusztus19. 20.00: 
Quimby koncert
Kapunyitás: 19.00
Belépő: elővételben: 3.000.- Ft, a koncert 
napján: 3.800.- Ft
Online jegyvásárlás: https://tixa.hu/quimby_buk
Helyszín: Büki MSK ATRIUMA
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
Petőfi Sándor: A helység kalapács, előadja a 
Sok-Szín pad Társulat 
Rendezte: H. Nagy Katalin
21.20 Primadonna
Show Sudár Gyöngyvérrel, Szilágyi Évával, 
Fülöp Zsuzsannával
22.20 Tűzjáték
A belépés ingyenes!
Helyszín: Büki MSK ATRIUMA

A nyaralók közös képe
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Örömmel vettük, hogy erőfeszítéseinknek 
és eredményeinknek láttán a Magyar Asztali-
tenisz Szövetség főtitkára dr. Paár Dávid úr ké-
résünkre ismételten lehetővé tette szakosztá-
lyunknak, hogy a tavaly ősszel oly nagy sikerrel 
megrendezett országos újonc és serdülő 
ranglista versenyt szakosztályunk idén is meg-
rendezze, amelyet nagy örömmel fogadtunk 
el és terveink szerint azt augusztus 31-én és 
szeptember 01-én 16 asztalon, mintegy 200 
versenyző részvételével ismét megrendezzük, 
remélhetőleg hasonló nagy sikerrel.

Eredményes évet zártak a büki pingpongozók
Ősszel ismét Bük rendezi a magyar 
utánpótlás legnagyobb hazai ranglista 
versenyét

Asztaliteniszezőinknél is befejeződött a 
2016/2017-es bajnoki év, amely nagyon jó 
eredményeket hozott. A  felnőtt bajnoksá-
gokban szereplő három együttesünk közül 
az NB III-as csapatunk folyamatosan dobo-
gós helyen tanyázott és II. helyen végzett. 
A  csapat legeredményesebb játékosa dr. 
Baráth Kornél volt, aki a lejátszott 50 mérkő-
zéséből 47-et megnyert, így 94 %-os telje-
sítményt nyújtott. A Vas megyei csapatbaj-
nokságában szereplő I. csapatunk az utolsó 
fordulóban csúszott le a dobogóról, így a 4. 
helyen végzett. A csapatban Németh Gyu-
la volt a legeredményesebb, 69 %-os telje-
sítménnyel. A megyei II. osztályban sikerült 
ugyancsak ezüstérmet szereznünk, ahol Ko-
vács Ernő 89 %-os teljesítménnyel rukkolt ki. 
Terveink szerint a 2017/18-as bajnokságban 
ismét nevezünk az NB III-ba, indítunk csa-
patot a megyei I. és II. osztályban, ez utób-
biban már újonc gyermekink is rendszeres 
versenyzési lehetőséget kapnak.

Jelentős sikert értek el versenyzőink Vas 
megye egyéni és páros bajnokságán. A  fel-
nőttek között párosban Nagy Csaba a cell-
dömölki Baranyai Domonkos oldalán Vas 
megye bajnoka lett, míg az U11-es korcso-
portban a lányok között Koósz Karina bron-
zérmet szerzett, melyhez szívből gratulálunk. 
Nagy sikernek számítanak még, hogy fiatal-
jaink a Szombathelyi Szabadidősport Szövet-
ség amatőr, meghívásos megyei versenyén 
valósággal taroltak, hiszen az I. korcsoport-
ban Koósz Fruzsina, a II-ban Kovács Olivér, 
míg a III-ban Pál Barnabás szerezte meg a 
bajnoki címet. Ezek már olyan meghatározó 
eredmények, amelyek egyértelműen jelzik, 
hogy utánpótlás nevelésünk jó úton halad, 
most már a megyében komolyan számíta-
ni lehet ránk. Az utánpótlás nevelésre nagy 
hangsúlyt helyezünk a dr. Baráth Kornél – 
Fixl Balázs – Varga Elemér edzői trió lelkes 
és szakavatott hozzáállásával és irányításá-
val. Örömmel mondhatjuk, hogy a további 
előrelépés érdekében a Művelődési Ház 
támogatásával, edzőink elszántságával és 
a szülők segítségével megvalósult tervünk, 
hogy újoncaink közül a legjobbak már heti 
5 edzésen vesznek részt, mely szükséges 
ahhoz, hogy játékosainkat országos szinten 
is jegyezzék. Az edzések egész nyáron folya-
matosan zajlanak és augusztusban egy hetes 
edzőtábort is szervezünk a fiataloknak.

Összeségében a szakosztályunkban jó a 
hangulat, jó a szakmai munka, kiemelt fel-
adat az utánpótlás nevelés, melyért elisme-
réssel tartozunk edzőinknek, játékosainknak 
és a munkánkat támogató szülőknek, akikre 
mindenben számíthatunk. Reméljük a szep-
temberben induló új szezonban, szakosz-
tályunk fennállásának 69. évében még az 
eddiginél is jobb eredményekről számolha-
tunk majd be a Büki Újság olvasóinak, váro-
sunk sportszerető lakóinak.

Antalovits György, Németh Gyula

Koósz Karina és Fruzsina a megyei lány utánpótlás reménységei

Pál Barnabás a III. korcsoport győztese edzőjével dr. Baráth Kornéllal
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éves pontyokat telepítenek a tóba. De 
amur, keszeg és kárász is került a vízbe. 
Az egyesület halgazdálkodási terv alapján 
telepít, amelyet a felügyelő szervek is jó-
váhagynak. Évente háromszor telepítenek 
halat: márciusban, júniusban és szeptem-
berben. Azonban a csupán egy hektáros 
tó már nehezen tudja kiszolgálni a megnö-
vekedett létszámú egyesületet, amelynek 
már másfélszáz tagja van. Beszabályozták, 
hogy naponta, hetente hány darab halat 
lehet fogni a tóban.

Az egyesület jó kapcsolatot alakított ki a 
Répce melletti csepregi és répcelaki egye-
sületekkel. Évente más-más helyszínen 
rendeznek horgászversenyt. Idén a 15 éves 
jubileumon a 10. közös versenyt rendezték 
Bükön. A  csapatversenyt immár harmad-
szor egymást követően a bükiek nyerték, 
így a vándorserleget végleg elnyerték. Az 
egyéni versenyt Varga Bálint nyerte, közel 
húsz kilós fogásával.

A horgász barátság jegyében telt a nap 
további része.

Varga Zsolt

15 évvel ezelőtt a Csepregi Répcementi 
Horgász Egyesület tagjaiból alakult meg 
a Büki Horgász Egyesület. 2001-2002-
ben a büki képviselőtestület döntése 
alapján a pálya mögötti tavat kitisztítot-
ták. Ekkor merült fel az az ötlet, hogy itt 
horgász tavat kellene építeni – tudtuk 
meg az akkori jegyzőtől, a jelenlegi hor-
gász egyesületi elnöktől, Szabó József-
től. – 2003-ban adta át az önkormányzat 
tereprendezést követően a területet. Ek-
kor hetvenen, hetvenöten úgy döntöt-
tünk, hogy alakítunk egy helyi horgász 
egyesületet. Jelenleg 32-en vagyunk 
az alapítók közül. Az elmúlt 15 évben 
mindig fejlesztettünk valamit, mindig 
kitaláltuk hogyan lehetne jobb, kom-
fortosabb a tó és a környéke. Padokat 
helyeztünk ki fásítottunk. Folyamatosan 
karbantartjuk a tavat és környékét.

A horgászoknak a természet szeretete 
mellett azonban természetesen az is fon-
tos, hogy legyen hal a tóban. Így aztán 
az egyesület telepítési programot hajtott 
végre. Elsősorban három nyaras, három 

15 éves a Büki Horgász Egyesület

10. Répce Kupa horgászverseny

Újabb sikereket arattunk a felnőtt ma-
gyar bajnokságon.

A férfi mezőnyben Csordás Szilvesz-
ter 96 kg-ban a tizenegy fős mezőnyben 
az ötödik helyet szerezte meg. A  verseny 
győztese és a junior világbajnoki bronzér-
mestől kapott csak ki.

A még mindig junior korosztályú Varga 
Dorottya a felnőtt női mezőnyben indult 

Beszámoló az újabb büki birkózó sikerekről 
és az U23-as országos második helye mellé, 
most bezsebelt még egy ezüstérmet.

55 kg-ban három sima győzelemmel 
kezdett és csak a döntőben talált legyőzőre, 
így a dobogó második fokára állhatott fel.

Mindkét Büki birkózónk pontszerző he-
lyen végzett.

Ovis csapatunk is harcba szállt, Körmenden, 
2017.06.10-én, egy grundbirkózó versenyen.

Keresse a buk.hu honlapon 
a Büki TV adásait.

Minden kedden este hétkor 
új adással jelentkezünk.

Továbbra is kedvelt sport turisztikai cél-
pont a Büki Sportcentrum, legalábbis ez 
derül ki a létesítmény nyári foglaltsági 
adataiból. Bükön edzőtáborozott az Euró-
pa Liga-induló Vasas, és román élvonalba 
frissen feljutott Sepsiszentgyörgy is.

A kilenc hetes nyári szezon a Magyar 
Kupa-döntős, bajnoki bronzérmes Vasas 
edzőtáborával indult Bükön június 16-án, az 
angyalföldiek a Sturm Graz mellett a Szom-
bathelyi Swietelsky-Haladással is megmér-
kőztek. Június utolsó napjaitól a román első 
osztályba frissen feljutott székely csapat, a 
Sepsi OSK készült a center pályán, tudtuk 
meg Falussy Pétertől. A  Büki Művelődési 
és Sportközpont, Könyvtár sportszervezője 
arról tájékoztatott, hogy idén nyáron Büköt 
választották felkészülési helyszínnek az NB 
I-es, NB II-es és NB III-as játékvezetők, két 
turnusban közel százan érkeztek a városba 
július elején. Volt NB II-es (Budafok) és feltö-
rekvő NB III-as (Duna Aszfalt TVSE-Tiszakécs-
ke) vendég is, de jött Ausztriából is csapat, 
és a Ferencváros komplett nagypályás után-
pótlás korosztályait (U14-U19) is várják au-
gusztusban, akárcsak az őszi – szintén büki 
székhellyel zajló – UEFA Kvalifikációs Körére 
gyakorló U17-es női válogatottat. Az üze-
meltető tárgyalásban áll továbbá román, 
török és arab csapatokkal, azaz a felsoroltak-
hoz képest még tovább bővülhet a Bükön 
edzőtáborozók névsora.  Falussy Péter

Továbbra is vonzó 
célpont Bük

Öt csapat ötven indulója vett részt a 
megmérettetésen. Szép sikerek születtek, 
az ovis versenyzőinknél.

Aranyérmes lett Szanyi Brúnó, Szanyi 
Gábor és Kiss Botond, míg Csonka Máté az 
ezüstérmet szerezte meg.

Clubunk megelőzve a Tófej és Kőszeg 
csapatát a harmadik helyen végzett.

  Büki Birkózó Club
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A Kneipp park bejárata

Elkészült a Kneipp Park 
 szimbolikus kapuja

A bükfürdői Kneipp és Nordic Walking 
park egyre több látogatót vonz. A  Dr 
Sebastian Kneipp elvei szerint kiala-
kított egyedi száraztaposó pálya és a 
mellé pár éve megálmodott-megalko-
tott Organikus Pont a fürdővárosunk-
ba látogató vendégek, valamint az itt 
élők kedvelt találkozóhelye lett. 

A parkot jelző – napokban kihelyezett – 
újabb köztéri alkotás szintén Nagy Csaba 
képzőművész fantáziáját és tudását dicsé-
ri. A  Kettős spirál elnevezésű térplasztika 
áttetszőségével, anyagának megjelenésé-
vel organikus tárgyat sejtet, érzékenyen 
utalva a DNS spirálra – molekulára, az 

LEZÁRULT A BÜKI 
MAGÁNSZÁLLÁSHELYEK SZÁMÁRA 
KIÍRT PÁLYÁZAT ELLENŐRZÉSE
Július első heteiben lezajlottak a büki, 
bükfürdői „egyéb szálláshelyek” szá-
mára kiírt minőségfejlesztési pályázat 
helyszíni ellenőrzései, melynek nyomán 
a kifizetések is megtörténtek.

A sikeres pályázók a fürdővárosba érkező 
vendégek szempontjából hasznos fejleszté-
seket, beruházásokat végeztek el, amelyek 
tovább erősítik Bük, Bükfürdő pozícióját a 
turisztikai palettán. A  kiíró és lebonyolító 
részéről az ellenőrök minden szálláshelyen 
pozitív változásokat tapasztaltak, amellyel a 
pályázat fő célja is megvalósult, azaz a ven-
dégelégedettség, a vendég minőségérzeté-
nek javulása elősegítve a városban eltöltött 
vendégéjszakák számának gyarapítását, és 
lehetőséget nyújtva a szobakiadók számára 
az árak emelésére.  Horváth Lívia

 INFORMÁCIÓS PONT  
A FÜRDŐ TERÜLETÉN
Július hónapban a turisztikai menedzs-
ment szervezet időszakos információs 
pultot helyezett ki a fürdő területén, 
ahol teljeskörű információkkal várjuk 
az érdeklődő vendégeket a Szent Kele-
men medence mellett.

Július hónapban a fürdő területén is tel-
jeskörű információkkal várjuk az érdeklődő 
vendégeket. A  Szent Kelemen medence 
mellett elhelyezett pultunknál a kötelező 
nyári gyakorlatukat irodáinkban teljesítő diák 
kollégáink várják a fürdőzőket többnyelvű ki-
adványainkkal, az aktuális programfüzettel és 
szabadidős kínálatainkkal. Emellett kérdőíve-
ken gyűjtik a vendégek véleményét fürdővá-
rosunkról, ezzel is elősegítve szolgáltatásaink 
színvonalának javítását. Az információs pult 
hétköznapokon 9-11 óra között várja az ér-
deklődőket.  Horváth Lívia

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

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

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

23. Szerda Dr. Földi Sándor
24. Csütörtök Dr. Izer Ildikó
25. Péntek Dr. Sudár Zsuzsanna
26. Szombat Dr. Földi Sándor
27. Vasárnap Dr. Izer  Ildikó
28. Hétfő Dr. Kator Miklós
29. Kedd Dr. Szirmai László
30. Szerda Dr. Izer Ildikó 
31. Csütörtök Dr. Nagy Gábor
Bük, 2017. július 21.

Dr. Németh Sándor s.k., elnök

Felhívás

élet meghatározó és kulcsfontosságú ele-
mére. A  corten lemezből készült, áttört 
szövedék-szerűen kivágott hat panel, 3 
különböző ívre hengerelt elempárból áll, 
amelyek két egymással szembefordított 
spirális alaprajz – csigavonal, aranymet-
szés – mentén lettek összeszerelve. Az 
alkotót idézve: „…Tekintsük Teremtmény-
nek, amelyben az egyensúly – harmónia 
–, az élet örökös körforgása fogalmazódik 
meg.” A térplasztika mellett a park neve 
látható, olvasható. 

A köztéri alkotás Bük Város Önkormány-
zata finanszírozásából jött létre.

Horváth Lívia

www.buk.hu
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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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