
Az ünnepi ülés szép pillanatai voltak, 
amikor az esti fellépők, Sudár Gyöngyvér, 
Szilágyi Éva, Fülöp Zsuzsanna operaéne-
kesek Demjén Ferenc Honfoglalás dalát 
énekelték.

Az ünnepi köszöntőt mondott Ágh Pé-
ter országgyűlési képviselő. Beszédében 
kiemelte a büki emberek erőfeszítéseit, 
s ennek eredményeit. Augusztus 20-án 
a bükiek a büszkeség napját is ünneplik. 
„Ez a város büszke lehet arra, hogy telje-
sítményével az országot is gyarapítja. Ez 
a város büszke lehet arra, hogy a várossá 
avatást követő tíz esztendőben egy pil-
lanat sem volt, amelyet elfecsérelt volna. 
Ez a város büszke lehet magára, ahogy 

Tíz éve város Bük

büszke rá egész Vas megye is” – emelte 
ki a képviselő.

Az ünnepi önkormányzati ülésen Bük 
Városért Kitüntető Oklevelet kapott Pintér 
Anikó, népdalénekes, pedagógus, aki sze-
mélyesen és tanítványaival, csoportjaival 
rendszeres résztvevője a városi kulturális 
eseményeinek. Az elismeréssel a jelenlé-
vők hosszas tapssal értettek egyet. 

Ezt követően a katolikus és az evangé-
likus egyházak képviselői megszentelték, 
megáldották az új kenyeret.

A hagyományoknak megfelelően az új 
kenyeret a polgármester és az alpolgár-
mester szegte meg, majd megkínálták a 
jelenlévőket. Varga Zsolt

Ünnepi önkormányzati ülésen emlé-
keztek meg az államalapítás és a vá-
rossá avatás évfordulóján. Dr. Németh 
Sándor polgármester köszöntötte a 
résztvevőket, majd bevezetőjében 
elmondta, hogy fontos évfordulója 
volt a büki fürdőnek, hiszen 55 évvel 
ezelőtt nyitotta meg a kapuit a fürdő. 
A fürdőre építve gyors fejlődésnek in-
dult Bük, s ez a fejlődés hozta meg a 
várossá avatás lehetőségét. Az elődeik 
példáját követve halad Bük a fejlődés 
útján. 

Dr. Németh Sándor polgármester és a kitüntetett Pintér AnikóÁgh Péter ünnepi beszéde

Augusztusi számunk tartalmából: 
Bölcsődei ellátással kapcsolatos információk 3. oldal
Kormányablak nyílt Bükön 4. oldal 
55 éves Bükfürdő 5. oldal
Horvát kulturális nap Bükön 6. oldal
Roma holokauszt megemlékezés 6. oldal
Kézilabda hírek 9. oldal

www.buk.hu
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Kultur wellnes újratöltve
Minden korosztálynak jutott élmény 
az augusztus huszadikáig tartó héten.

A „Táncdalfesztivál 50” műsorra nem 
csak a 40-50-60-as korosztály jött el az At-
riumba. Úgy tűnik, hogy a Zalatnay, Koós 
János név még mindig hívó szó. A Best Of 
együttes a régi slágerekkel hívta táncba a 
közönséget. Másnap az 55 éves szülinap-
ját ünneplő fürdőben a Minimax prog-
ram várta kicsiket. Fellépett a kőszegi BE-
JÓ együttes, a szombathelyi kötélugrók, 
de természetesen a legnagyobb siket az 
Irigy Hónaljmirigy aratta. A fürdő csapata 
5 óriás tortával várta a vendégeket. Még 
aznap az Átriumban a rossz idő ellenére is 
sokan részt vettek a Quimby koncertjén. 
Profi színpadtechnika, jó hangulat volt.

Vasárnap délután Csepregi Tibor Tibu 
fotóművész büki fényképeit mutatta be 
az Atrium galériában.

Este megtelt az Atrium, a 10 éves büki 
Sok-szín-pad H. Nagy Katalin rendezésé-
ben mutatta be Petőfi: A helység kalapá-
csa című művét. Nagy sikerrel.

Ezt követően Fülöp Zsuzsa, Sudár 
Gyöngyvér és Szilágyi Éva operaénekesek 
dalestje hangzott a rendezvénytéren.

Majd a rendezvénysorozatot tűzijáték 
zárta.

Varga Zsolt

BE-JÓ táncosok a fürdőn

A helység kalapácsa

A színpadon az Irigy Hónaljmirigy

Quimby
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való részvételük, betegségük vagy egyéb ok 
miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak 
gondoskodni. 

A bölcsődei igénybevételre irányuló kérel-
met az intézmény vezetőjéhez kell benyúj-
tani. A  határidőn túl benyújtott kérelmeket 
előjegyzésbe veszem, ill. üres férőhely függ-
vényében felvehető a gyermek. A  felvételi 
kérelmet az intézményvezetőnél lehet kérni.

12 fő kisgyermeket tudunk felvenni, két 
fő kisgyermeknevelő és bölcsődei dajka fog-
lalkozik a gyermekekkel a bölcsőde Szakmai 
Programja alapján.

Az intézményben négyszeri étkezést 
lehet igénybe venni (reggeli, tízórai, ebéd, 
uzsonna), az étkezést igényelni a beirat-
kozáskor az intézményvezető által átadott 
nyomtatványon lehet. 

Az újonnan felvett gyermekeket 2017. 
szeptember 1-jétől, folyamatosan fogadjuk. 
Jelentkezés év közben is folyamatosan le-
hetséges.

A Képviselő-testület döntése alapján a 
gyermek gondozásáért személyi/gondozá-
si térítési díjat kell fizetni, melynek összege: 
250,- Ft+ÁFA/fő/nap. Ezen felül kell megfizet-
ni az étkezési térítési díjat.

Bővebb tájékoztatást szívesen adok tele-
fonon és személyesen is. 

Pócza M. Gabriella, intézményvezető

A szervezők ezúton is köszönik a tábor 
költségvetéséhez nyújtott hozzájárulást a 
város, az adományozók és a gyógyfürdő 
részéről.

Gyermekjóléti Szolgálat Bük

Csodaország Óvoda

Nyári tábor Bükön

A Csodaország Óvoda, Bölcsőde és Kö-
zétkeztetés Ellátó Intézményben 2017. 
szeptember 1-jétől megkezdődik a 
bölcsődei nevelés.

Bük Város Önkormányzata Képviselő-tes-
tületi határozata alapján bölcsődét létesített 
az intézményben. Megszűnik az egységes 
óvoda – bölcsődei nevelés, és az újonnan ki-
alakított csoportban megkezdődik a bölcső-
dés gyermekek nevelése. 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 42. 
§ (1) bekezdése alapján a bölcsőde a csa-
ládban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek 
napközbeni ellátását, szakszerű gondozását 
és nevelését biztosító intézmény. Bölcsődei 
ellátás keretében a gyermek húszhetes korá-
tól nevelhető és gondozható. 

A bölcsődébe Bük városban lakóhely-
lyel rendelkező gyermek vehető fel, akinek 
szülei, törvényes képviselői munkavégzé-
sük – ideértve a gyermekgondozási díj, a 
gyermekgondozást segítő ellátás és a gyer-
meknevelési támogatás folyósítása melletti 
munkavégzést is -, munkaerő-piaci rész-
vételt elősegítő programban, képzésben 
való részvételük, nappali rendszerű iskolai 
oktatásban, a nappali oktatás munkarendje 
szerint szervezett felnőttoktatásban, felsőok-
tatási intézményben nappali képzésben 

2017. június 19. és 23. között a RÖT Csa-
lád- és Gyermekjóléti Szolgálat Bük Vá-
ros Önkormányzatának segítségével és 
az „Én városom, Bük” könyvből befolyt 
adományokból szervezett nyári tábort. 
A tábor létszáma 50 fő volt. 

Az első három nap a Művelődési köz-
pont színházterme volt a főhadi szállásuk, 
ahol sportversenyek és kreatív kézműves 
foglalkozások zajlottak. Csütörtökön Mo-
sonmagyaróváron, a Futura Élményköz-
pontban tettek látogatást, ahol sok érdekes 
és hasznos tapasztalatot gyűjtöttek a gye-
rekek.

Pénteken az elmaradhatatlan fürdőzés 
következett, igaz eleinte elég borús körülmé-
nyek között, de később már kisütött a nap és 
egy önfeledt szórakozással zárult a hét.

A tábor nagyon jó hangulatban telt, a 
gyerekek kívánsága szerint jövőre találko-
zunk ismét!

Tábori ügyességi verseny

Bük Város Önkormányzata a gyermekvé-
delem helyi szabályozásáról szóló 3/2006. 
(II.15.) önkormányzati rendelet alapján a 
büki lakóhellyel rendelkező bölcsődések 
részére egyszeri bölcsődekezdési támoga-
tást biztosít. A  támogatás mértéke 3.500,-
Ft/fő, mely minden év szeptember 30. nap-
jáig kerül kifizetésre. A támogatási kérelmet 
a rendelet 5. mellékletét képező nyom-
tatványon kell előterjeszteni szeptember 
15.-ig. A  kérelemhez bölcsődelátogatási 
igazolást kell csatolni. A Csodaország Óvo-
dába, Bölcsőde és Közétkeztetést Ellátó 
Intézménybe járó gyermekekre vonatko-
zóan nem kell bölcsődelátogatási igazolást 
csatolni. A  kérelem benyújtására szolgáló 
nyomtatvány letölthető az önkormányzat 
honlapjáról és átvehető a Büki Közös Ön-
kormányzati Hivatalban.

Bük Város Önkormányzata a gyermekvé-
delem helyi szabályozásáról szóló 3/2006. 
(II.15.) önkormányzati rendelet alapján a 
büki lakóhellyel rendelkező iskolai tanulók 
(általános iskolai, közép-, felsőfokú intéz-
mény tanulói) részére egyszeri oktatási tá-
mogatást biztosít.

A támogatás mértéke általános iskolai 
tanuló estén egyszeri 6.000,-Ft/fő, középfo-
kú és felsőfokú intézményben tanuló nap-
pali tagozatos esetén egyszeri 7.000,-Ft/fő. 
A  kérelmet a rendeletben meghatározott 
nyomtatványon kell benyújtani és csatolni 
kell az iskolalátogatási igazolást, amennyi-
ben a gyermek nem büki intézménybe jár. 

A kérelem benyújtására szolgáló nyom-
tatvány letölthető az önkormányzat hon-
lapjáról, átvehető a Büki Közös Önkor-
mányzati Hivatalban, de megtalálható a 
Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola és Szak-
középiskolában.

A kérelmek benyújtási határideje:
•  általános és középfokú intézményben 

tanulók esetén: szeptember 15., 
•  felsőfokú intézményben tanulók ese-

tén: október 31.
A határidő után érkezett kérelmek elutasí-

tásra kerülnek!
A kérelmeket a Büki Közös Önkormány-

zati Hivatalhoz kell eljuttatni, a támogatás 
odaítéléséről a Szociális és Egészségügyi 
Bizottság dönt.

A támogatással kapcsolatos további in-
formáció a Büki Közös Önkormányzati Hi-
vatalban Bakon Beáta szociális ügyintézőtől 
(94/558-043) és a jegyzőtől (94/358-006) 
kérhető. Dr. Tóth Ágnes, jegyző

Jegyzői közlemény
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mányzati, hanem önkormányzati épületben 
van az okmányiroda.” 

Dr. Németh Sándor polgármester kihang-
súlyozta: „Külön öröm, hogy Bük várossá válásá-
nak tizedik évfordulóján avathatjuk fel a kormá-
nyablakot. Korábban nem volt okmányiroda a 
településen, eddig pedig nem volt lehetőség arra, 
hogy méltó épülete legyen a kormányablaknak. 
Hosszú folyamat volt, mire elérhettünk idáig, de 
most valóban örömmel állhatunk itt.”

Ágh Péter országgyűlési képviselő is so-
kat lobbizott az okmányiroda létrejöttéért: 
„Megtiszteltetés volt most is a bükiekért tenni, 
bízom abban, hogy a kormányablak hozzá-
járul az emberek szolgálatához. Idén tízéves a 
város, a kerek évfordulót számos pozitív tör-
ténés koronázza meg.” Utalt a képviselő arra, 
hogy Bük város sikeresen pályázott a gyógy-
helyi pályázaton, de a megyei elosztású pá-
lyázatokon is sikerrel szerepelt. Így biztosítva 
van a város további fejlődése.

Az okmányiroda átadása nemzetiszínű 
szalag átvágásával megtörtént. Az ügyfelek 
már igénybe vehetik a szolgáltatásokat.

Varga Zsolt

A bükiek is helyben intézhetik  
hivatalos ügyeiket

Évek óta szerette volna a büki önkormány-
zat elérni, hogy a büki és városkörnyéki la-
kók a hivatalos ügyeiket helyben, egy kor-
mányablak segítségével intézhessék. Már 
nem kell Kőszegre, vagy Csepregre utazni, 
a bükieknek és akár az itt nyaraló magya-
roknak, mert a Polgármesteri Hivatal mel-
lett felépített új épületben, a kormányab-
lakban fogadják az ügyfeleket.

A Torkos soron ünnepélyes körülmé-
nyek között átadták a megye 13. Kormá-
nyablakát.

Az átadó ünnepségen Harangozó Ber-
talan kormánymegbízott elmondta: „A büki 
kormányablak több okból is különleges. A kor-
mányablakok ott jöttek létre, ahol korábban 
okmányirodák voltak. Bük nem tartozott ezen 
települések közé. De a büki képviselőtestület 
határozott szándéka volt, hogy a bükieknek 
és az itt pihenő magyar turistáknak biztosít-
ják helyben az ügyeik intézését. Így nagyrészt 
Dr. Németh Sándor polgármesternek köszön-
hetően – aki mindvégig motorja volt a kezde-
ményezésnek – sikerült létrehozni az irodát. 
Abban is különleges a büki, hogy nem kor-

Dr. Kapiller Sarolta a Kőszegi Járási Hivatal vezetője, Dr. Németh Sándor polgármester, Ágh Péter ország-
gyűlési képviselő,Harangozó Bertalan kománymegbízott

www.bukfurdo.hu

A Büki Evangélikus Egyházközség, va-
lamint a Büki Művelődési és Sportköz-
pont, Könyvtár meghívja Önt és kedves 
családját 2017. szeptember 17-én 17 
órai kezdettel a reformáció 500 éves ju-
bileuma alkalmából a „Hitünket kísérő 
tárgyak” címmel megszervezésre került 
ökumenikus kiállítás megnyitójára a 
Művelődési Központ színháztermébe.

A kiállításon nagyrészt büki családok és 
az Evangélikus Egyházközség olyan tárgyai 
lesznek láthatók, amelyek valamilyen mó-
don kísérték az elmúlt nemzedékek, vagy 
akár a ma élők hitét.

17.00 Megnyitó beszédet mond Simon 
Réka evangélikus lelkész és Haizler László-
né a Városi Könyvtár vezetője

17.15 „Akinek szívében Krisztus keresztje” 
– a Nemescsó-Acsád-Meszlen-Kőszegdo-
roszlói Társult Evangélikus Egyházközség 
ifjúságának színdarabja

18.30 A kiállítás közös megtekintése az 
első emeleti galériában.

A kiállítás szeptember 22-ig látogatható.
Evangélikus Egyházközség

Értesítjük Bük lakosait, hogy a Büki 
Evangélikus Egyházközség szeptember 
3-án, vasárnap 9.30 órai kezdettel tan-
évnyitó istentiszteletet tart, áldást kér-
ve diákokra, tanárokra és szülőkre.

A becsengetést harangzúgás jelképezi 
majd, azoké a harangoké, amelyek felújítás-
ra szorulnak. Így az istentisztelet kibővül egy, 
a harang témára épülő programsorral (ha-
ranghangok, érdekességek a harangokról, 
kézműveskedés, kvíz, tortúra a toronyba stb.).

Ez alkalommal is adományokat a haran-
gok megmentésére hálával fogadunk.

Hadd zengjenek a harangok még sokáig 
városunk utcái fölött Isten dicsőségére, szí-
vünk-lelkünk lecsendesítésére!

Mindenkit szeretettel vár a Büki Evangé-
likus Egyházközség vezetősége.

Evangélikus Egyházközség

Meghívó

Becsengetés – 
beharangozás
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A születésnapról természetesen a torta 
sem hiányozhatott, a köszöntőbeszéde-
ket követően a vendégek 4 hatalmas tor-
tát fogyaszthattak el, ezután pedig a jó 
hangulatról az Irigy Hónaljmirigy zenekar 
gondoskodott.

A díjakat Schaffer Adrienn, a Bükfürdő 
Gyógy- és Élménycentrum értékesítési és 
kommunikációs igazgatója, a „korrekorder” 
induló 72 és fél éves Marton János, valamint 
Magasfalu polgármestere, Dušan Dvoran és 

55 éves Bükfürdő 
Fellépők, születésnapi torta és programok az egész családnak

XVII. Halmay úszókupa Bükfürdőn

Idén ünnepli a Bükfürdő Gyógy- és Él-
ménycentrum fennállásának 55. évfor-
dulóját. Ebből az alkalomból tortával, 
héliumos lufival, Irigy Hónaljmirigy 
fellépéssel, Minimax Családi nappal és 
értékes ajándékokkal készültek a szer-
vezők augusztus 19-én Bükfürdőn.

Számos programmal, fellépőkkel és szí-
nes kísérőrendezvénnyel várta vendégeit 
a fürdő a jeles eseményre, így az odalá-
togatók a kőszegi BE-JÓ Táncegyüttes és 
a Szombathelyi Kötélugró Klub bemuta-
tóját tekinthették meg. A nap folyamán 
számos kísérőprogrammal készültek a 
szervezők, így megrendezésre került a 
nyár utolsó Minimax Családi napja is, ahol 
mókás csúszdaverseny, dobóverseny, kre-
atív sarok, Minimax tánc, Mini és Picicica 
várta a gyermekeket. A család legkisebb 
tagjainak szórakozásáról a Minimax Csalá-
di nap programjain kívül Buborékpartival 
kedveskedtek a szervezők, ezzel is még 
emlékezetesebbé téve az 55. jubileumot. 

Tizenhetedik alkalommal rendezte 
meg a Halmay Zoltán Olimpiai Hagyo-
mányőrző Egyesület 50 yardos (45,72 
méter) amatőr úszóversenyét. Az uni-
kumnak számító rendezvény újra a 
Bükfürdő Gyógy- és Élménycentrum-
ban került lebonyolításra, amely ezút-
tal is remek helyszínnek bizonyult. 

Az egyesület névadója tiszteletére 
megrendezett versenyre Halmay Zoltán 
szülőfalujából, Magasfaluból (Vysoká pri 
Morave) Dušan Dvoran polgármester ve-
zetésével ismét népes delegáció érkezett, 
akik között tizenketten meg is mérették 
magukat. Az időjárásra sem lehetett pa-
nasz, az 57 indulónak a medencét körülvé-
ve rengetegen szurkoltak. 

A versenyre benevezett az olimpiai, 
világ- és Európa-bajnok vízilabdázó, a 
fővédnök Cservenyák Tibor is, aki   a ha-
todik helyen végzett. Az egykori kiváló 
kapus Zürichben él, a nyarat Balatonk-
enesén tölti, az első hívó szóra átruccant 
megnyitni a versenyt, átadni a díjakat és 
népszerűsíteni a sportot, az egészséges 
életmódot.

A nap végén értékes ajándékok kerül-
tek kiosztásra a fürdőzők között, illetve a 
Minimax Családi napok főnyereménye is 
gazdára talált.

Sáfár Mónika
marketing munkatárs

természetesen Cservenyák Tibor adták át. 
Tibor a megérdemelt díszes oklevelét Hal-
mosi Zoltántól, a Szombathelyi Haladás vá-
logatott labdarúgójától vehette át.

Forrás: Magyar Olimpiai Bizottság

Minimax a jubileumon

Schaffer Adrienn köszönti Cservenyák Tibort
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Bük Város Roma Önkormányzata évek 
óta megemlékezik a második világhábo-
rú egyik rémtettére, amikor az elhurcolt 
magyarországi cigányokat gázkamrában 
kivégezték. 

Németh Tiborné, az önkormányzat elnöke 
köszöntötte az emlékezőket. Majd Dr. Balázsy 
Péter megyei főjegyző szólt a hallgatósághoz. 
– 1972. augusztus másodikán emlékeztek 
meg először a második világháború roma 
áldozatairól. A  Cigány Világszövetség párizsi 
kongresszusának 1972-es határozata alapján 
augusztus 2-a a roma holokauszt nemzetkö-
zi emléknapja. 1944. augusztus 3-ára virradó 
éjjel számolták fel a nácik az auschwitz-bir-
kenaui lágerben kialakított cigány családi 
tábort. Közel háromezer férfit, nőt és gyer-
meket pusztítottak el a gázkamrákban. Velük 
együtt ezen a napon a II. világháború alatt 
Európa-szerte tízezrével meggyilkolt romákra 
is emlékeztek.

„Emlékezzünk, és nem feledjük azokat, 
akik a történelem kegyetlenségének estek 
áldozatul. De azokat sem, akik átestek a ször-
nyűségeken. Emlékezni és emlékeztetni kell 
az embereket, hogy ez soha többet ne for-
dulhasson elő” – mondotta a főjegyző.

Dr. Németh Sándor polgármester emlé-
kező beszédét így kezdte: „Több éves hagyo-
mány, hogy Templomkertben, a 2012-ben 
felavatott roma holokauszt emlékműnél 

A holokauszt roma áldozataira emlékeztek

rójuk le kegyeletünket a 73 évvel ezelőtt tör-
téntek áldozatai előtt, akikről sokkal kevesebb 
megemlékezés van, mint a zsidókról, holott 
ez a két etnikum volt az amelyik a tervezett 
és szervezett áldozatává vált a második vi-
lágháborúban. A  roma holokausztról sokkal 
kevesebbet tudunk, éppen ezért erre a büki 
emlékműre sem tudtunk neveket felvésni, 
mert nehéz pontosan kideríteni – még ilyen 
kisebb településen is -azokat, akik a roma 
holokausztban érintettek voltak, illetve szen-
vedtek tőle. Annyit tehettünk, hogy ezt az 
emlékhelyet felállítottuk, így méltóképpen 
emlékezhetünk meg az áldozatokról.”

Hegedüs Norbert,  a Generációk Orszá-
gos Cigány Érdekvédelmi Szervezetének 
elnöke Radnóti Miklós versét idézte: „Oly kor-
ban éltem én e földön, mikor az ember úgy 

elaljasult, hogy önként, kéjjel  ölt, nemcsak 
parancsra.” Majd beszédét így folytatta: Mi 
közösen azt üzenjük a roma és nem roma 
honfitársainknak, hogy közösen fejet hajtunk 
a második világháború cigány áldozatainak is.

Márkus Sándor,  a Szombathelyi Zsidó Hit-
község vezetője szólt a jelenlévőkhöz: „A  mai 
napig él a gyűlölet. Tehetetlenül, válaszra várva 
kérdem, mit tegyünk a gyűlölet ellen? Minden-
ki a maga módján fohászkodjon, és tegyen a 
gyűlölet ellen. Nem a holokausztról kell beszél-
ni a megemlékezéseken, hanem arról, hogy 
meg kell szüntetni a gyűlöletet a világban. Em-
ber és ember között csak annyi a különbség, 
hogy jó vagy rossz. Nincs más különbség.”

A Karaván Família gyászdalára koszorúzták 
meg a holokauszt emlékművet.

Varga Zsolt

A Karaván famíliaAz emlékezés koszorúi

nemzetiségi önkormányzatokkal, kulturális 
csoportokkal. Örül, hogy a Parlamentben a 
helyi horvátokat is képviselheti.

Majthényi László a Vas Megye Közgyű-
lés elnöke az elmúlt 15 év horvát napjainak 
többségén részt vett. A mostani rendezvény-
nek egyébként ő volt a fővédnöke. Elismerte 
és megköszönte a helyi horvát önkormány-
zat munkáját. A  hagyományok őrzésében, 
a helyi kulturális életben jól teljesítenek. 
Krizmanich István Vas Megyei Horvát Önkor-

„Amíg egy nép énekel, messzire hallatszik, hogy létezik”
Tizenötödik alkalommal rendezték meg a 
büki horvát kulturális fesztivált. A rendez-
vényt a fent idézett Sütő András gondolat 
jellemezte. A házigazdák nevében Virágh 
János Bük Város Horvát Önkormányzata 
elnöke köszöntötte a vendégeket. 

„Az idén már 15. alkalommal ünnepel-
jük meg a hagyományos horvát napunkat. 
Remélem, hogy még sok évig viszontlátjuk 
egymást, hogy felviduljunk, hogy fenntartsuk 
a barátságunk, és ápoljuk horvát kultúránkat. 
Az itt élő horvát kulturális csoportok színvo-
nala bizonyítja azt, hogy ez a kis népcsoport 
továbbra is fent tartja, műveli, ápolja, hagyo-
mányait és kultúráját. Jó látni, hogy ezeken a 
rendezvényeken egyre több a fiatal, mely bi-
zonyítja az identitás tudatuk erősödését.”

Ágh Péter országgyűlési képviselő el-
mondta, hogy 77 település tartozik a vá-
lasztói körzetéhez, ahol jó a kapcsolat a 

mányzat elnöke is köszöntötte a vendégeket.
Majd Dr. Németh Sándor polgármester 

megnyitotta a kulturális fesztivált.
A kulturális műsor szereplői között emlí-

tette meg Virágh János a Peruska Mária hor-
vátzsidányi énekkart, akik a templomi misén 
közreműködtek. Ugyancsak Horvátzsidány-
ból érkezett a Csakavce hagyományőrző 
néptánc együttes, akik először népi játéko-
kat dolgozta fel táncaikban, majd bemutat-
ták a fergetes horvát táncot is. A peresznyei 
Zviranjak énekkar is megmutatta ragyogó 
tehetségét, majd a hazai énekkar a Danica 
már vastapsot kapott a közönségtől.

A műsor végén a három együttes vala-
mennyi tagja egy közös énekkel búcsúzott el 
a közönségtől.

A horvát nap egy közös vacsorával, majd 
horvát bállal zárult, ahol a szentpéterfai Pinka 
Band zenélt. Varga Zsolt

Közös ének a három csoporttal
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misszióval is elkezdtem foglalkozni, aminek 
folyományaként megbíztak a Magyarorszá-
gi Evangélikus Egyház cigánymissziójának 
szervezésével, mozgatásával is. 

És elérkezett az idő, hogy új családom-
mal útra keljünk, és elinduljunk, mint Ábra-
hám, aki „nem tudta hova megy”. Így érkez-
tem meg feleségemmel – aki képzőművész 
–, és kislányommal – aki kilenc hónapos 
– fél éve erre a környékre. Csepregen tele-
pedtünk le. Imádságunk tárgya volt, adjon 
az Úr valamilyen szolgálatot a cigánymisz-
szió mellett. Ebben a helyzetben talált meg 

Evangélikus hírek
Simon Réka lelkészasszony harmadik 
gyermekével szülési szabadságon tölti 
még a következő évet, így az egyházke-
rület püspöke Bakay Péter bízta meg a 
gyülekezeti lelkészi feladatokra. 

Bakay Péter vagyok, alföldi magyar em-
ber – soknemzetiségű háttérrel. Apai ágon 
evangélikus, lelkészi fölmenőkkel is, anyai 
ágon katolikus. Kecskeméten nőttem föl, 
az ottani piarista gimnázium légköre meg-
erősítette bennem a családból hozott ha-
zaszeretetet, független gondolkodást, ke-
resztény értékrendet. Érettségi után tértem 
meg, azaz fogadtam el Jézust megváltóm-
nak, adtam kezébe életem. 

Öt év teológiai képzés következett Bu-
dapesten, majd Békéscsabára, az ország 
legnagyobb evangélikus gyülekezetébe 
kerültem segédlelkésznek – áldott évek vol-
tak. Válásom után a gyülekezeti lelkészi szol-
gálatot abbahagytam, de ifjúsági munkát 
végeztem a helyi Keresztyén Ifjúsági Egye-
sület egyik vezetőjeként. Civil foglalkozások 
következtek, majd az újraindult Békéscsabai 
Evangélikus Gimnázium hittantanára, kultu-
rális szervezője lehettem egy évtizedig. 

Egy volt teológus társam hívásának en-
gedve fél évre elmentem segíteni a Tol-
na-megyében található nagy múltú sár-
szentlőrinci gyülekezetbe. A fél évből 11 év 
lett. Itt a sokirányú feladatok mellett cigány-

az egyházkerület püspökének kérése, hogy 
vállaljam el a Büki és a Szakonyi Evangéli-
kus Egyházközségekben, valamint ezek 
szórványaiban a lelkészi szolgálatot arra az 
átmeneti időre, amíg a gyülekezet lelkésze, 
Simon Réka szülési szabadságon van. 

Augusztus 1-vel kezdtem hivatalosan, a 
megbízás jövő év májusáig szól. Ez idő alatt 
a gyülekezetek vezetőivel összhangban 
szeretném végezni szolgálatom, egyben az 
érintett települések ünnepi és hétköznapi 
életében is aktívan részt venni. 

Evangélikus Egyházközség

Bakay Péter evangélikus lelkész

már hozott galambokat Bükre. Sokat be-
szélgettünk vele, mert tudott magyarul, 
kezdtem a szakkönyveket olvasni, aztán 
egyre fontosabbak lettek a galambok.

Apa és fia megosztja feladatokat. A fiú a 
rokkantsága miatt a fizikai munkában nem 
nagyon tud részt venni, de reggel négykor, 

Az országos bajnok apa és fia
Sokan nem tudják, de Bükön élnek 
országos bajnokok, Európa bajnok 
harmadik helyezettek. Igaz, keveset 
látni őket, naponta csak egy-két órára 
jöhetnek ki a ketrecekből. Ugyanis ők 
galambok. Fekete Lajos és fia portáján 
jártunk.

Húsz éve versenyeztetnek galambokat. 
De a galambok szeretete sokkal régebbre 
nyúlik vissza. Egészen gyerekkorba, mivel 
Idősebb Fekete Lajosék portáján mindig 
is voltak galambok. A  hatvanas években 
kezdett foglalkozni postagalambokkal, a 
kilencvenes években csatlakozott a he-
lyi egyesülethez. Ifjabb Fekete Lajosnál ez 
máshogy volt.

2008-ban az utcában autózott egy né-
met férfi és meglátta, hogy az udvarban 
galambokat reptetnek. Aztán bejött, meg-
ismerkedtünk, majd a következő évben 

vagy amikor világosodik már kiengedi a 
galambokat repülni. A  munka java így az 
idősebb Lajosra vár. A  takarítás, a táp be-
szerzés, a galambok fürösztése és az egyéb 
feladatok.

Holland, német, belga és magyar ga-
lambjaik vannak. A csapatok összeállítását, 
a párok kiválasztását a fiú végzi.

Négy éven belül kétszer nyertünk orszá-
gos bajnokságot. Tavaly a különböző orszá-
gos részversenyeken öt első, két második, 
három harmadik díjat nyertünk. Fontos, 
hogy állandó tréningbe legyenek a galam-
bok. Nem mindegy mit esznek, 15-20 féle 
magot esznek. Időigényes ez a dolog – fog-
lalja össze az idősebb Lajos.

Külön versenyben az apa is a fia, hiszen 
külön reptetik a hímeket és a tojókat. De ők 
így ketten alkotnak egy bajnokcsapatot.

Nika Róbert

A bajnok galambászok – apa és fia
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De úgy tűnik még nincs vége a parko-
sításnak, mert a szobor mellett van két 
fémteknő melyek üresek. Mi kerül ezekbe?

Ezeket csak ősszel tudjuk befejezni egy-
nyári és kétnyári növények kerülnek a szo-
bor mellé.

Az iskola bejárat előtt egy várakozó 
teret alakítottak ki, ez néhány hete még 
nem így nézett ki.

Valóban sok minden változott. Először 
is egy térburkolatot építettük ki, hogy kel-
lemesebb legyen a várakozás még padot 
is telepítettünk. Arra is figyeltünk, hogy a 
szemben lévő parkhoz illeszkedjen. Egy 
információs táblát is kihelyeztünk, ahol az 
iskola, a város hírei megjelenhetnek.

Az átalakítás finanszírozója az önkor-
mányzat volt, a Parkom Nonprofit Kft. volt a 
fővállalkozó, de a beruházás kivitelezésébe 
alvállalkozókat is bevontunk.

Nika Róbert

történtek azonban fejlesztések, hanem az 
iskola előtti fogadótér is megújult, megsz-
épült. A tanévkezdésre az osztálytermek is 
új köntösbe öltöznek, tisztaság uralkodik 
az épületben. A  nyár során a szakképzés 
fenntartása és működtetése a Sárvári Tan-
kerületi Központtól átkerült a Nemzet-
gazdasági Minisztérium fennhatósága alá 
tartozó Szombathelyi Szakképzési Cent-
rumhoz. Az 1-9. évfolyamos tanulók és 
szüleik az idei évben ingyenesen – állami 
támogatással – vehetik át a tankönyveket 
augusztus 24-25-én. A  tartós tankönyvek 
könyvtári állományban vannak, ezért azo-
kat a tanév végén vissza kell adni. A tanév 
rendje szerint szeptember 1-jén, pénte-
ken kezdődik a tanév, reggel 8 órakor az 
ünnepélyes tanévnyitóval. Ide „ballagnak 
át” az első osztályosok tanítóikkal és az 
ötödikesekkel, miután búcsút vettek ed-
digi második otthonuktól, az óvodától, és 
indulnak az iskolában rájuk váró Betű- és 
Számországba. A  nyár hátralévő részére 
a diákoknak és szüleiknek, valamint a pe-
dagógusoknak kellemes készülődést, zök-
kenőmentes tanévkezdést, az új tanévre 
pedig jó egészséget és sikereket kívánok! 

Baloghné Simon Erika

 Kivágták az épületet takaró óriás tu-
jákat, új padot, növényzetet kapott és 
kap az iskola előtti terület.

Hetényi Holpert Mónika, a Parkom 
Nonprofit Kft. ügyvezetője tájékoztatott a 
munkákról: Egy átfogó rendezést kapott a 
terület. Az elöregedett tuják már nem nyúj-
tották azt a látványt, amit szeretnénk. Így a 
terep rendezése a fa kivágással kezdődött. 
Csak a szobor mögött hagytunk meg két 
tuját, hogy szép zöld hátteret nyújtsanak 
a Felsőbüki Nagy Pál szobornak. A  terep-
viszonyokat kellett rendezni, nagy meny-
nyiségű földdel kellett feltölteni a terüle-
tet. Csak ezt követően tudtuk elkezdeni a 
növények kiültetését. Évelőket, cserjéket, 
örökzöldeket ültettünk már ki, de az ősz 
folyamán már kétnyáriakat is kiültetünk, 
de földlabdás fákat is telepítünk. Ezeket a 
munkákat a növények vegetációs időszakai 
befolyásolják.

Még néhány szempillantás, és ismét itt 
állunk az új tanév küszöbén. Diákok so-
kasága várja többé vagy kevésbé, hogy 
újra találkozzon a 2 és fél hónapja nem 
látott osztálytársakkal, belelapozzon az 
új tankönyvekbe és betérjen újra a suli-
ba. Június közepén a diákok alig hagyták 
el az iskola épületét, máris szorgos kezek 
vették azt birtokba. Az iskola harmadik 
folyosóján is új öltözőszekrények védik a 
diákok személyes felszereléseit. A  beru-
házást Bük Város Önkormányzata finan-
szírozta. Nem csak az intézményen belül 

Látványosan átalakult a Felsőbüki 
Nagy Pál Általános Iskola előtti tér

Hívogat az iskola …

Golfon innen, golfon túl 
a Greenfieldben 

A bükfürdői Greenfield Golf 2017. július 
17-től 21-ig rendezte meg junior korú 
játékosok részére golftáborát, ahol a 
lelkes érdeklődő kisiskolások is megis-
merkedhettek a golfjáték alapjaival.

A Magyar Golf Szövetséggel karöltve, 
valamint Wilheim István Head Pro szakmai 
vezetésével a klub nagy hangsúlyt fektet 
arra, hogy a környéken élő gyermekek mi-
nél szélesebb körben megismerkedjenek a 
golf alapjaival. Ehhez nyújtott nagy segít-
séget az az elszántság és töretlen lelkese-
dés, mely a Greenfield Golf Team munkáját 
meghatározva elindította játékos alapokra, 
de mégis minőségi, színvonalas munkára 
tervezett napközis táborát.

A golfjátékkal ismerkedő gyermekek a 
golfpálya gyakorlólétesítményein elsajá-
títhatták a rövid és hosszú játék alapjait, a 
helyes swing mozdulatsort és a golfjáték-
hoz elengedhetetlenül szükséges golfsza-
bályok helyes alkalmazását. A nagy meleg 
ellenére mindenki teljesítette az előírt fel-
adatokat és gyakorlatokat, melynek ered-
ménye megmutatkozott a tábor utolsó 
napján az összjátékban is.

A táborban nem csupán teljesen kezdő 
gyermekek töltöttek el egy feledhetet-
len élményekben gazdag hetet, hanem a 
Greenfield Golf Junior csapata is képvisel-
tette magát, hogy a meglévő tudásukat 
(éves szinten heti két alkalommal két órás 
edzésben részesülnek) tovább csiszolják, 
fejlesszék a nyári szünetben is. A  nagy si-
kerre való tekintettel, augusztus hónapban 
újabb turnust szervezünk.

A tábort záró I. JUNIOR GOLF CAMP 
TOURNAMENT 2017 golfverseny eredmé-
nyei a következők:

HALADÓK
U 12-es korosztály  
– Greenfield Junior Tagok
1. helyezett Takács Bence / Bük
2. helyezett Mecséri Botond / Szombathely
3. helyezett Hajdó Árpád / Bük
U10-es korosztály  
– Greenfield Junior Tagok
1. helyezett Hajdó Róza / Bük
2. helyezett Németh Daniella / Bük
3. helyezett Géczi Eszter / Kőszeg

Takácsné Papp Erzsébet
Golf Manager

Greenfield Golf

A megszépült környezet
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dő helyi iskolai kézilabdás napközis táborun-
kat 25 lelkes kislány részvételével, akik közül 
sok ismerős arcot láthattunk. Minden nap 
reggel 9 órakor kezdődtek az edzések, ahol 
szívvel lélekkel hajtották végre a résztvevők 
az edzők (Bősze Dóra, Palkovits Zsófia, Mis-
kei-Pukler Petra) szigorú utasításait. Délelőtti 
edzés után ebéd és kis pihenő következett, 
majd minden nap változatos programokkal 
szórakoztattuk kézilabdásainkat (tűzoltó be-
mutató, Bükfürdői strandolás, golfpálya lá-
togatás, Zumba bemutató, pólófestés, stb.). 
Délután pedig folytatódtak a tematikus edzé-
sek és a lányok a tanult elemeket gyakorolva 
kézilabdáztak a nap végéig.

Mindhárom felkészülési tábort TAO forrá-
sok felhasználásával tudtuk megvalósítani.

Augusztus közepétől a felújított büki 
sportcsarnokban az előző évek metodikája 
alapján heti 3 alkalommal elkezdjük csapa-
tainak bajnokságra felkészítő edzéssorozatát.

Felkészülésünk fináléjában szeptember 
első hétvégéjén (01-03. között) ismét meg-
rendezzük a Bükfürdő Kézilabda Kupát, ahol 
terveink szerint a tavalyi esztendőhöz ha-
sonlóan új és régi csapatok részvételével 
izgalmas mérkőzéseket láthatnak a sportág 
rajongói.

Szeptemberben a bajnokság kezdésével 
egy időben szakosztályunk sportfejlesztési 
programja alapján elkezdődik az általános 
iskolások kézilabdás oktatása és versenyre 
való felkészítése. A Vas Megyei Kézilabda Szö-
vetség a szakosztályunkban folyó szakmai 
munka elismeréseként egyesületünk részére 
kézilabda "Utánpótlás Központ" címet ado-

Felkészüléssel, szakmai munkával telik a nyári szünet a 
Büki TK Kézilabda szakosztályában

Az előző évi NBII női kézilabda bajnokság 
befejezését követően június 10-én a Bük-
fürdői Gyógy- és Élménycentrum adott 
otthont a III. VasKézi Strandkézilabda 
Kupának, ahol egy csodálatos napot tölt-
hettek el a megyénkből és szomszédos 
Győr-Moson-Sopron megyéből érkező 
versenyzők és a sportág rajongói. Csa-
patunk ebben a műfajban is remekelt és 
megnyertük ezt a különleges kupát. 

Június utolsó napjaiban megérkezett 
egyesületünk második mikrobusza, melyet 
szakosztályunk jóváhagyott TAO pályázatá-
nak köszönhetőn sikerült megvásárolnunk. 
A  járművek jó szolgálatot tesznek szakosz-
tályunk mindennapi működéséhez, vidéki 
edzésekhez, tornákhoz, táborokhoz, mérkő-
zésekhez, stb., használatukkal meg tudjuk ol-
dani személyszállítási gondjainkat, ezért nem 
kell autóbuszt bérelnünk.

A rövid pihenőt követően Miskei Balázs 
szakmai vezetésével már július hónap első 
napjaitól elkezdődtek a 2+2 hétig tartó, kö-
vetkező bajnokságra történő alapozó, erőn-
létfejlesztő felkészülések a szakosztály után-
pótlás és felnőtt játékosai részére. A  tréning 
alatt hétfőtől péntekig naponta voltak edzé-
sek, melyekből kétszer a helyi sportpályán 
a többi napon pedig (a Büki Sportcsarnok 
felújítási munkái miatt) Répcelak új sport-
csarnokában tudtunk erőnlétet és technikát 
fejleszteni.

Utánpótlás lányaink július 17-től 23-ig a 
Nemzeti Sportközpontok Mátraházai Edző-
táborban tréningeztek, ahol tematikusan 
összeállított (erőnléti) edzésekkel, játékhely-
zetek gyakorlásával készültek az éles megmé-
rettetésekre és tovább fejlesztették a csapat-
szellemben való gondolkodást.

A tavalyi évhez hasonlóan (augusztus 
07-11. között) ismét részt vettünk a Veszp-
rémben megrendezett Cell-Cup Nemzetközi 
Kézilabda Fesztiválon, melyen a Büki TK után-
pótlás csapata a WA korosztályban méretette 
meg magát. Lányaink 8 mérkőzést játszottak, 
német, lengyel, román, belga, máltai és ma-
gyar csapatokkal és 5 alkalommal hagyhatták 
el győztesen a játékteret, így csoportjukban 
2. helyezést értek el, melyre nagyon büszkék 
vagyunk. Hihetetlen élmény volt mindenki-
nek egy ilyen rangos kézilabda fesztiválon az 
ünnepeltek közé tartozni.

Idei nyáron (augusztus 14-18. között) is 
megrendeztük nagy népszerűségnek örven-

mányozott, mellyel rajtunk kívül a megyében 
csak egy vidéki szakosztály büszkélkedhet. 
A környék 4 általános iskolájában 5 edző és 2 
technikai segítő közreműködésével, mint tér-
ségi "Utánpótlás Központ" szeretnénk meg-
valósítani a színvonalas kézilabda oktatást és 
szakosztályunk utánpótlás nevelését. 

Az MKSZ stratégiája alapján az idei baj-
nokságtól megszűnik az utánpótlás junior 
korosztály és helyette ifjúsági bajnokságban 
tudnak versenyezni lányaink. Sajnos, ez alap-
ján az eddigi 1 év helyett 2 évet csökkent a 
nevezhető játékosok életkora. Örömmel vet-
tük viszont tudomásul, hogy a Vas megyei 
Kézilabda Szövetség ismét elindítja női me-
gyei bajnokságát, melyre jeleztük részvételi 
szándékunkat.

Csapataink az idei évtől Büki TK néven ke-
rültek nevezésre a bajnokságokra, mert név-
adó szponzorunk visszalépett szakosztályunk 
támogatásától. Ezúton is köszönjük az elmúlt 
évek töretlen anyagi támogatását. Szerencsé-
re hamar sikerült új helyi szponzorokat ma-
gunk mellé állítani céljaink megvalósításához. 
Köszönjük a Büki Beton Kft. és a Szentesi Autó 
Kft. hosszabb távra nyúló anyagi támogatását.

NBII csapataink mérkőzéseinek időpont-
jairól folyamatosan tájékoztatást adunk Bük 
város honlapjának Sport/Hírek rovatában 
és terveink szerint szeretnénk egyesületünk 
"bukitk.hu" internetes oldalán a kézilabda 
szakosztály lapon minden kézilabdával kap-
csolatos hírt megosztani közönségünkkel. 

Bük, 2017.08.15.
Büki TK Kézilabda szakosztály

Szabó Róbert, szakosztályvezető

CELL-CUP csapat
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seit, és a felcsévélő kötélzetét. Ugyanitt a 
végállás kapcsolók, a tengely és felszerelő 
dob, valamint a szabályzó orsó cseréjét is 
elvégezték a szakemberek. Új ponyva került 
a térelválasztóra. Felcsiszoltattuk, és három 
réteg fedő lakott tetettünk a parkettára. Új 
vonalazást is kapott a felület (méretes kézi-
labda, 2 db szivacskézi, és egy kis kézilabda 
pálya; futsal, röplabda, kosárlabda, tervben 
van még: tollaslabda). Tisztasági festés és 
mázolás volt a küzdőtéren, folyosókon, öltö-
zőkben, illem- és szolgálati helyiségekben. 
Kicseréltettük a fényforrások kiégett égőit, 
trafóit, a kapuk mögötti új labdafogó háló-
kat raktunk fel. A küzdőtérrel párhuzamosan 

Vasas, Kiskunfélegyháza, Korond, Celje és 
egy román csapat. Versenyzőink nagyon jól 
érezték magukat, az edzések mellett volt 
idejük élményeket is gyűjteni.

Fortuna kegyeibe fogadott minket és 
egész héten szép strandidőnk volt, úgy-
hogy mindenki kedvére tudott lubickolni a 
Balatonban.

Szabó Gábor, edző

Nem telt eseménytelenül a nyári időszak 
a büki sportcsarnokban. A tanszünet be-
álltával számos felújítási és karbantartá-
si munkát végeztek az 1995-ben átadott 
épületben – összességében több tízmil-
lió Forint értékben –, a legnagyobb beru-
házás a fűtés leválasztása volt a Felsőbü-
ki Nagy Pál Általános Iskola és Szakiskola 
hőtermelő rendszeréről. 

Júniusban megtörtént a fűtés rendszer 
leválasztása az iskoláról, két új kondenzá-
ciós gázkazánt és szintén két darab termo-
ventilátort kapott az épület. Kicseréltettük 
a térelválasztó berendezés és a kosárlabda 
palánkok monitorjának szimering tömíté-

Városunk kis birkózó csapata Balaton-
földváron részt vett, egy részben saját 
rendezésű és szervezésű, nemzetközi 
edzőtáborban.

Egy hetet tréningeztünk a Balaton déli 
partján 2017.07.15 és 2017.07.22 között.

Hat csapat birkózói gyűrték egymást a 
szőnyegen. A  gyermekek több mint hat-
vanan voltak. A  résztvevő csapatok: Bük, 

Komoly „ráncfelvarrást” kapott a sportcsarnok

A Büki Birkózó Club  
Balatonföldváron táborozott

Együtt az összes csapat Balatonföldváron

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

1. Péntek Dr. Izer Ildikó
2. Szombat Dr. Földi Sándor
3. Vasárnap Dr. Izer Ildikó
4. Hétfő Dr. Kator Miklós
5. Kedd Dr. Szirmai László
6. Szerda Dr. Müller András 
7. Csütörtök Dr. Izer Ildikó
8. Péntek Dr. Földi Sándor
9. Szombat Dr. Petro Andor
10. Vasárnap Dr. Nagy Gábor
11. Hétfő Dr. Kator Miklós

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

23. Szombat Dr. Szilasi Imre
24. Vasárnap Dr. Szilasi Imre
25. Hétfő Dr. Kator Miklós
26. Kedd Dr. Szirmai László
27. Szerda Dr. Bencsik István
28. Csütörtök Dr. Szilasi Imre
29. Péntek Dr. Szilasi Imre
30. Szombat Dr. Szilasi Imre
Bük, 2017. augusztus 10.

Dr. Németh Sándor s.k.
elnök

Szeptember 18. 19.00
Olvasószemüveg – Barangolás irodalmi 
hegycsúcsokon
„Beviszlek az erdőbe” – Karafiáth Orsolya 
beszélgetős műsora Koncz Zsuzsával
Belépő: 1.500.- Ft
Helyszín: Büki MSK – Színházterem

A művelődési központban a szeptem-
beri hónapban indulnak a kiscsoportos 
foglalkozások. A  karate csoportba 6 éves 
kortól várják a küzdősport iránt érdeklődő-
ket. Az első edzés szeptember 12-én 16.30 
órától kezdődik. A Ritmikus gimnasztika és 
az Energy Dance Team foglalkozásainak 
pontos indulásáról az intézmény honlap-
ján (bukmsk.hu), illetve facebook oldalán 
adnak információt a kollégák. Kérem, kö-
vessék a tájékoztatásainkat! 

A Büki Művelődési  
és Sportközpont, 

Könyvtár  
2017. szeptemberi 

programjai

futó vezetékeknek kábelcsatornát alakíttat-
tunk ki. A  bordásfalak törött, hibás darab-
jait is leváltottuk, és augusztus végétől egy 
plusz router biztosítja majd, hogy a csarnok 
különböző pontjain is megfelelő erősségű 
legyen a WIFI-jel. A beruházásokra, javítások-
ra,   karbantartásokra összességében több 
tízmillió forintot költött az önkormányzat és 
a Büki Művelődési és Sportközpont, Könyv-
tár. Bízunk benne, hogy a szeptembertől a 
benne sportolók és az ide látogatók is figyel-
nek, ügyelnek majd arra, hogy sportcsarnok 
olyan állapotban maradjon, ahogyan a jövő-
ben is mindannyian látni szeretnénk. 

Falussy Péter
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Bükfürdő akár egy „vitális dokko-
ló”. Az Alpokalján szinte harapni 
lehet a friss levegőt, a híres fürdő 
páratlan összetételű gyógyvize 
újra életre kelt, családi élmény-
park várja kicsiket és nagyokat, 
emellett kulináris élvezetek, kul-
túrwellness, a természet szépségei 
és kényelmes szállások gondos-
kodnak a tökéletes feltöltődésről. 

Fürdőzzön akár egy római: 
Bükfürdő legnagyobb kincse a 
gyógyvize, amely literenként több 
mint 15 000 mg ásványi anyagot 
tartalmaz, ezek sejtszintig beha-
tolva vitalizálják újra a szerveze-
tet. Napsütésben vagy esős időben 
egyaránt remek választás a Bük-
fürdő Gyógy- és Élménycentrum, 
ahol gyerek és felnőtt is jól szóra-
kozhat: vizes játszótér, játszópark, 
élménycsúszda, hullámmedence 
és a nyár derekától egy Cápa-bar-
lang – izgalmas „tenger alatti vízi 
világ” várja a látogatókat. A für-
dőn kívül sem lehet unatkozni. 
Feledhetetlen élményekkel csábít 
a Kristálytorony mászó- és kaland-
pályája, a Napsugár Játszópark 

Promóció

többszintes labirintusrendszere 
és megannyi más izgalmas játé-
ka. Az aktív pihenés szerelmese-
inek pedig ott a Sportpark vagy 
a Kneipp® Nordic Walking Park, 
amely gyógynövénykertjével és 
organikus pihenőpontjával egyút-
tal a béke szigete is. A horgászat, 
a kerékpározás vagy a golfozás 
után várnak a kulináris élvezetek: 
Bükfürdő több mint 20 étterme 
a térség hagyományaira építő, 
házias ízeket kínál. A kultúrára 
szomjazók sem csalódnak, hiszen 
a KultúrWellness programsoro-
zat részeként július 19–23. között 
ingyenes gasztro- és zenei feszti-

Irány Bükfürdő!

Manapság sajnos több fi-
gyelmet fordítunk kütyüink 
állapotára, mint saját tes-
ti-lelki feltöltődésünkre. 
Pedig nemcsak a mobilte-
lefon vagy a laptop akkuja 
merülhet le, a mi energiá-
ink is végesek. Bükfürdő 
olyan, akár egy humán töl-
tőállomás, aki idelátogat, 
garantáltan újra megtelik 
élettel.

vállal várja a látogatókat. Emel-
lett Bükfürdőn szinte valamennyi 
szállástípus megtalálható, ame-
lyek kiszolgálják a legkülönlege-
sebb igényeket is, a luxushoteltől 

a családi apartmanokig. A 100 szá-
zalékos feltöltődés száz százalékig 
garantált!
További információ: 
www.visitbuk.hu

TölTse fel 

magáT 100 

százalékra

Ne hagyja lemerülni az energiáit

Erőteljes médiajelenlét
Bük, Bükfürdő a magyar és nemzetközi sajtóban

A nyári szezont megelőzően számos 
invitatív anyag jelent meg fürdőváro-
sunkról a bel-és külföldi médiapiacon 
a turisztikai menedzsmentszervezet 
gondozásában. Büki megjelenésdöm-
ping volt a német nyelvű sajtóban is, 
ami magába foglalja a német, osztrák 
és svájci médiumokat. 

A belföldi megjelenések zömében 
nyomtatott, heti és akár több hónapig is 
elérhető magazinokban promotálták a 
büki, bükfürdői pihenési és kikapcsoló-
dási lehetőségeket, valamint programo-
kat. Emellett az országos lefedettséggel 
rendelkező Petőfi Rádióban vásároltunk 
reklámspot felületet, amelynek köszönhe-
tően naponta több alkalommal, váltakozó 
idősávokban propagáltuk városunkat a 
humán töltőállomás, valamint rendez-

vény tematikával. A  Gyógy-Bor Napok és 
Büki Gasztrofesztivál önálló sajtóhírként 
jelent meg nyomtatott és elektronikus 
sajtóban, valamint július elején az MTVA 
Petőfi TV élő adásában is lehetőségünk 
nyílt bemutatni rendezvényünket. Turisz-
tikai menedzsment szervezetünk szakmai 
tevékenységéről a www.turizmus.com va-
lamint a www.turizmusonline.hu oldalain 
adunk számot. Május végén bloggerek 
és vloggerek egy csoportját hívtuk meg 
Bükfürdőre, akik saját blog-és social média 
oldalaikon helyzetek el bejegyzéseket és 
videókat az itt szerzett élményeikről. Az 
országos sajtó mellett a városi és a megyei 
lap online-offline hasábjain is találkozhat-
tak az olvasók cikkeinkkel, továbbá tema-
tikus tudósításokat generáltunk aktuális 
eseményeinkről is. 

Szervezetünk az idei évben kiemelkedő 
jelenlétet biztosított a desztináció szá-
mára a német nyelvű piacokon. A sikeres 
munka eredményeként áprilistól júliusig 
összesen 32,4 millió terjesztett példány-
számú médiamegjelenés realizálódott 
Bükről a német nyelvterületen kiadott saj-
tóorgánumokban, amely mintegy 90%-a 
németországi, 9%-a az osztrák, míg 1%-a 
a svájci célpiacon volt jelen. Az osztrák 
piac vonatkozásában egy tavaszi sajtóútat 
szerveztünk, melynek eredményeként or-
szágos lapokban is publikáltak Bükről. 

Célunk, hogy a médiakampányokkal 
tovább erősítsük fürdővárosunk hírnevét a 
bel-és külföldi piacokon, ami a vendégéj-
szakaszám és a turisztikai szolgáltatóknál 
elköltött pénzmennyiség növekedéséhez 
járulhat hozzá.  Horváth Lívia

A pozitív fogadtatást követően a szervezők 
szeretnék folyamatossá tenni az eseményt, 
hiszen minden körülmény adott egy tes-
ti-lelki és szellemi felfrissüléshez, ami az 
idei humán feltöltőállomás kampányhoz is 
szervesen kapcsolódik. 

További eseményekért keressék fel az 
egyesület facebook oldalát. 

www.facebook.com/buk.bukfurdo
Horváth Lívia

Kültéri jóga-délelőtt a Kneipp parkban
Különleges meditatív élményben volt 
része mindazoknak, akik augusztus 
19-én – szombaton délelőtt ellátogat-
tak a bükfürdői Kneipp Parkba. 

Az árnyas fák között elhelyezett jóga-és 
meditációs pontokon Kondor Gergő tartott 
egy relaxáló jógabemutatót. Az eseményt 
a büki turisztikai menedzsment szervezet 
hívta életre, akik már a park kialakításakor is 
figyelembe vették a kedvező adottságokat. 

Kültéri jóga
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2017. 04. 21. – 10. 27.
Péntekenként • Jeden Freitag • Každý pátek 

04. 21. – 05. 26. • 15.00–19.00
06. 02. – 09. 01. • 16.00–20.00 
09. 08. – 10. 27. • 15.00–18.00 

Helyszín: Bükfürdői Tourinfo Iroda melletti tér
Ort: Veranstaltungsplatz neben dem Tourinfo Büro von Bükfürdő

Místo konání: prostranství pred kancelárí Tourinfo, Bükfürdő 

Termelői Piac
Bauernmarkt · Farmá ské trhy

www.visitbuk.hu

Bükfürdő
TERMELOI PIAC
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I M P R E S S Z U M

BÜKI ÚJSÁG
 BÜK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

Kiadó: Polgármesteri Hivatal Bük • Felelős kiadó: dr. Tóth Ágnes jegyző
Felelős szerkesztő: Varga Zsolt 06 20/431-37-37 • E-mail: zsagrav@gmail.com
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