
Egyenes út vezetett ebben a politikai han-
gulatban 1956. októberéig.

A Büki Női Kar Elindultam szép hazámból, 
híres kis Magyarországból, visszanéztem fél-
utamból, szememből a könny kicsordult- 
kezdetű népdala – mint később erre Blaskó 
Péter is utalt – tökéletes választás volt az ava-
tandó szoborhoz. Hiszen egy hazáját éppen 
elhagyó, de arra még bizonytalan tekintettel 
visszanéző embert jelenít meg a szobor. 

Blaskó Péter – a szobrászművész színész 
testvére, a Nemzet Művésze, Kossuth- és Já-
szai Mari díjas Érdemes Művész – mondott 
ünnepi beszédet. Személyes élményeit is 
belefűzte a beszédébe, hiszen ő már nyolc 
évesen nyiladozó elmével, bátyja 11 évesen 
kiskamaszként látták a belvárosi lakásuk kör-
nyékén történt eseményeket. Családjukban 
is – mint több ezer magyar családban – a 
menni vagy maradni kérdése felvetődött. 
Édesanyjuk gyógyszerészként könnyen 
beilleszkedett volna egy új országban, de 
a festőművész édesapa ezután a svájci Al-
pokat fogja festeni? Hiszen minden ideköti 
a családot, e hazához. Az ő döntésük a ma-
radás volt. De érthető volt sokak távozása.  
Ez gyakran fájdalommal, tragédiákkal, hon-
vággyal is járt, hiszen a szeretteiket, a hazá-
jukat hagyták el. Ezeket a gondolatokat fo-

Ünnepi megemlékezés szoboravatással

galmazta meg testvére ebben sokat mondó 
köztéri alkotásban. 

A rossz idő miatt még a teremben mond-
ta el Jász László plébános és Bakay Péter 
evangélikus lelkész a gondolatait.  

A szobor megszentelése és megáldása 
természetesen már az „Elindultam szép ha-
zámból” című szobor mellett történt. Az em-
lékezés koszorúját először az önkormányzat 
vezetői – Dr. Németh Sándor polgármester, 
Baranyai Róbert alpolgármester, Dr. Tóth 
Ágnes jegyző, Szabó András aljegyző és az 
ünnepi szónok Blaskó Péter helyezte el a 
szobor talpazatára. Majd Ágh Péter ország-
gyűlési képviselő, Majthényi László közgyű-
lési elnök, Dr. Kapiller Sarolta Kőszegi Járási 
Hivatal vezetője, majd a helyi intézmények 
szervezetek képviselői koszorúztak.

A koszorúzást követően – ismét a Város-
házán- a Szózat eléneklésével zárták a ren-
dezvény hivatalos részét.

A fogadáson Ágh Péter országgyűlési 
képviselő mondott pohárköszöntőt. Ki-
emelte: Büknek is voltak 1956-os történései: 
ledöntötték a szovjet emlékművet, 86 fővel 
megalakították a Nemzeti Tanácsot, majd 
a megtorlás elől százan hagyták el a hazát. 
A  város címerében lévő oroszlán az 56-os 
hősökre is emlékeztet. Varga Zsolt

A rossz idő miatt nem az új szobor mel-
lett, hanem a Városháza aulájában gyü-
lekeztek az ünneplők, akik az 1956-os 
forradalom városi megemlékezésére 
érkeztek. Galambos Ferencné köszön-
tőjét követően Nika Róbert a Sok-szín-
pad vezetője a büki kötődésű, az 1956-
os büki eseményekben szerepet vállaló 
Savanyú János Az éjféli ÁVÓ című versét 
mondta el. 
Majthényi László, a Vas Megyei Közgyűlés el-
nöke köszöntötte a részvevőket, a helyieket, 
a szobor alkotóját, Blaskó Jánost és a zseny-
nyei művészkör jelenlévő tagjait. Az 1956-os 
eseményekre utalva mondta: Meglepően 
sok olyan bírósági ítéletet, jegyzőkönyvet 
olvashatunk, ahol azért ítéltek halálra embe-
reket – főleg a déli részén a megyénknek –, 
mert például segítettek valakinek nyugatra 
jutni, vagy, mert szereztek öt darab üres, lak-
címbejelentő lapot. Bizony, ezért is halál járt. 

Elindultam szép hazámból... Blaskó Péter ünnepi beszéde

Az októberi számunk tartalmából: 
Menetrendi változások 3. oldal
Civil nap – Sok-szín-feszt 4. oldal
A kitüntetett: Pintér Anikó 4. oldal
Könyvtári napok Bükön 5. oldal: 
Iskolai programok 6. oldal
Bükfürdő hírei 8. oldal
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Az aradi vértanúkra emlékeztek a Templomparkban 

Hagyományteremtő céllal rendezték 
meg október hatodikán Tóth Tamás 
kezdeményezésére a megemlékezést 
az aradi 13 vértanúra és Pesten kivég-
zett Batthyány Lajos miniszterelnökre. 
A műsorban a Felsőbüki Nagy Pál Álta-
lános Iskola tanulói, Nika Róbert, a Sok-
szín-pad vezetője és Tóth Tamás, a Büki 
Művelődési és Sportközpont, Könyvtár 

intézményvezetője szerepelt. A tanulók 
által képviselt vértanúkról olvastak fel 
egy ismertetőt.

Taródi Lajos önkormányzati képviselő 
mondott ünnepi megemlékező beszédet. 
Történelmünk egyik legszebb fejezetéről, 
az 184849-es forradalom é szabadságharc 
hőseiről beszélt. Az összefogásról, amely 
a hazában és azon kívül is harcba hívta az 

elnyomatás ellen küzdőket. Hiszen az ara-
di vértanúkat, ha megemlítjük, akkor több 
nemzet katonáját említjük, akik között 
ugyanúgy megtaláljuk a közembert, mint a 
nemesi címmel rendelkezőket. Vértanúsá-
guk legyen mindenkinek példaértékű, em-
léküket őrizzük meg.

A résztvevők egy-egy emlékmécsest he-
lyeztek el az 1848-49-es emlékmű talapzatán.

Tóth Tamás és Nika Róbert Taródi Lajos ünnepi beszéde

Közvilágítási hibák bejelentése
Bük Város Önkormányzata által működtetett www. buk.hu hon-
lapon kismértékű fejlesztés történt az elmúlt időszakban.

Folyamatos jelzés érkezik a lakosoktól és különböző szolgálta-
tóktól a közvilágítási rendszer működési hibáira.

A www.buk. hu honlap főoldalán történt fejlesztéssel  „Közvi-
lágítás Hibabejelentő”bannerre történő kattintással , és az azt kö-
vető adatlap kitöltéssel biztosítani szeretnénk, hogy minél gyor-
sabb, hatékonyabb legyen a hibák javítása. A bejelentett egyedi 
hibákat az önkormányzat jelenti a karbantartást végző szakcég-
nek. A javítást az EO-N végzi.

Kérjük, hogy telefonos hibabejelentés mellett használják ezt 
a bejelentési formát is a hálózat hibáinak egyszerűbb nyomon 
követése érdekében.
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De ezen a napon este az Atriumban Pintér 
Anikó már a H.Nagy Katalin által rendezett, 
a Sok-szín-pad darabban, Petőfi Sándor: 
A  helység kalapácsa című darabjában Sze-
mérmetes Erzsók figuráját játszotta, éne-
kelte el. A darab nagy sikerében Anikónak is 
óriási szerepe volt. 

A Trió Televízió félórás stúdióbeszélgeté-
sében Anikó elmondta, hogy szülei hatására 
kezdett el énekelni, aztán bekapcsolódott 
szülőfaluja, a nagy hagyományú táplán-

Különleges kategória: 1. BTK Sakk Szakosz-
tály  2. Nyugdíjas Klub Bük  3. Iparos Kör Bük.

A lecsófőzők és a vendégek aztán kóstol-
gatták a az ízes eredményeket.

Pénteken este már megkezdődött a Sok-
Szín-Feszt. Aztán szombat délelőtt a mű-
velődési központ előtti téren folytatódott 
a műsorfolyam, majd a délután a színház-
teremben folytatódott.

A Szó és Kép Társulat: Garin – A két gyakás 
című darabot, a KASZT: Yasmina Reza – Az 
öldöklés Istenét mutatta be, a Sugar/Érintő 

Civil Forgatag és Sok-szín-Feszt 

A kitüntetett: Pintér Anikó

Alig van olyan rendezvény Bükön, ahol 
ne szerepelne személyesen Pintér Anikó, 
vagy a dalos pacsirtái, esetleg a már pop-
dalokat éneklő fiatalok csoportja. Vagy 
éppen a férjével vagy a Tavaszi szél táplán-
szentkereszti citera együttesével szerepel.

2017. augusztus 20-a fontos dátum Pin-
tér Anikó életében. A várossá avatás 10. év-
fordulójára szervezett ünnepi önkormány-
zati ülésen Anikó munkáját, tevékenységét 
Bük Város Kitüntető Oklevelével jutalmazták. 

A büki "Kultúrwellnes" Szent György 
naptól Szent Mihály napig terjed, 
melyben fontos szerepet kap a hagyo-
mányőrzés, a civil szervezetek, a kulturá-
lis csoportok szereplése.

Szombaton is így volt. A művelődési köz-
pont előtt már kora reggel megkezdődött 
a sürgés forgás. Indult a hagyománnyá vált 
"civil" lecsófőzés.

Közben a Sok-Szín-Feszt meghívott cso-
portjai szórakoztatták a főzőket, a közönsé-
get, vásári komédiákat adtak elő.  De bemu-
tatta műsorát a Répcementi Férfikar, és a 
Danica horvát kórus.

Tíz csapat igyekezett megmutatni fő-
zési tudományát. Voltak, akik a hagyomá-
nyos lecsóban hittek, de még több csapat 
az ízek megújítására törekedett. Hiszen a 
nokedli, a tejföl, a csirke nem egy meg-
szokott összetevője a lecsónak. Aztán a 
főző csapatok megkínálták a vendége-
ket a kész termékekkel, a zsűri pedig Gelle 
József vezetésével döntött a minőségről:   
Hagyományos kategória: 1. Baráti kör Szom-
bathely  2. Diszítőművész szakkör

A civil lecsófőzők

Pintér Anikó A helység kalapácsában

Színi Csoport: Ott és Itt (Oscar Wilde: A bol-
dog herceg című meséje alapján) adta elő.

Majd következett a várt Sok-szín-pad. Ők 
az augusztusban már bemutatott A helység 
kalapácsa című Petőfi darabbal szórakoztat-
ták a közönséget. Ismét sikert arattak.

Egy nagy ívű rendezvénysorozatot zárt a 
büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár, 
amely a helyi művészeti csoportokat, civil 
szervezeteket bevonva rendszeres kiváló 
programokat szervezett a bükieknek, ven-
dégeknek. Varga Zsolt

szentkereszti citera zenekar életébe. Sok fel-
lépés, szereplés, tábor mind-mind a nép-
dalhoz kötötte. A  következő állomás a Vasi 
Népdalstúdió volt, akikkel Anikó a Népmű-
vészet Ifjú Mestere címet nyerték el, amely 
a legmagasabb szakmai minősítés. Ezt köve-
tően Anikó egy felnőtt csoportot szervez és 
vezet: ők a Rutafa együttes. Velük Vass Lajos 
Nagydíjasok lettek, sőt Vass Lajos Kiemelt Ní-
vódíjat kaptak.

Pintér Anikó közel két évtizede foglako-
zik a népzenével, így a helyi általános iskola 
tanáraként gyakran szerepel tanítványaival 
iskolai ünnepségeken. 1999-től van éneklő 
csoportja a művelődési központban. Első 
együttesének tagjai már felnőttek, de el-
kísérte őket a népdal szeretete. Amit elért 
felnőtt csoportjával a tanítványival megis-
mételte, ők is Vass Lajos Nagydíjasok lettek. 
A  lányok nemcsak a népdal éneklésben 
kiválóak, mert csoportjuk Poppins névvel 
sokszor szerepelt Bükön, a környéken. Alakul 
az utánpótlás is, hiszen már ötödik osztályo-
sok a „kicsik”, akik valószínű, hogy hasonlóan 
szép sikereket érnek el, mint elődeik. Erre 
Pintér Anikó a garancia.  Varga Zsolt
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kínáltak olvasók számára a könyvtárosok. 
Összesen 630 fő látogatott el a programok-
ra. Sokan éltek a kedvezményes beiratkozás 
lehetőségével, de igazán a gyermekrendez-
vények – főként az óvodai és iskolai könyv-
tárlátogatások – mutattak nagy érdeklődést. 
A  játékos könyvtári órák, a mesés óvodai 
délelőtt, a mondókás és mocorgós foglal-
kozások, a kézműves délután fő célja a po-
tenciális könyvtárhasználók elérése, becsa-
logatása, a könyvtár népszerűsítése volt. Az 
Éjszaka a könyvtárban újra a mesék közé vitte 
kalandozni az apró-cseprő népséget. Bátor-
ságpróbák várták az elemlámpás kis kalózap-
ródokat, akik különböző játékos feladatok 

latban. Fontos tudnunk: ahogy Isten nem 
személyválogató, úgy nekünk sem szabad 
annak lennünk. Már Pál apostol leveleiben is 
megfogalmazta, milyen fontos a hálaadás az 
imádság. Mindkettőnek ereje van. Megerősíti 
szívünket, lelkünket, hitünket, ha mindenért 
hálát tudunk adni, és ha mindenkor tudunk 
imádkozni. Jó dolog jót tenni, szüntelenül jót 

Csak tiszta forrásból – könyvtári napok

Betakarítási hálaadó családi istentisztelet a büki evangélikus templomban 

2017. október első hetében mozgalmas-
sá vált a könyvtári élet az országban, 
köztük Bük városában is. Az Országos 
Könyvtári Napok időszakában különös 
figyelmet fordítottak a könyvtár munka-
társai a könyv- és könyvtárbarátokra, a 
használókra. 

Az országos szervezők ebben az évben 
Bartók Béla Cantata Profana művének befe-
jező gondolatát választották az eseményso-
rozat címéül, azaz CSAK TISZTA FORRÁSBÓL. 
A  "tiszta forrás" környezetünk szépségeinek 
védelmére, hagyományaink, értékeink, iro-
dalmi kultúránk, közösségeink megbecsü-
lésére is utal.  Bükön 20 szervezett alkalmat 

Egy szomorkásnak induló vasárnap reg-
gel, amikor lóg az eső lába és minden már 
előremutat a közelgő borongós és zord 
időjárásra a késő őszi, téli hónapokra, 
hálával töltheti el szívünket a gondolat, 
hogy hálátlannak tűnő időszakban is le-
hetünk hálásak.

Az október 8-án megtartott istentiszte-
letet lelkes készülődés előzte meg, hisz a 
templom oltárát az ünnephez méltóan a 
természet kincseivel öltöztették fel a szorgos 
kezek, hogy alkalomhoz illően várja a gyü-
lekezet tagjait a hálaadásra. Az istentisztelet 
keretében több hittanos gyermek szolgá-
latot vállalva tette még közvetlenebbé és 
énekszótól gyönyörűen zengőbbé az alkal-
mat. Bakay Péter helyettes lelkész prédiká-
ciójában nagy szeretettel fogalmazta meg 
gondolatait a hálával, a hálaadással kapcso-

után váltak igazi tengeri kincsvadászokká. 
Népszerű volt a felnőttek körében a könyvtár 
rejtvényfüzete, amelynek Bük – Bükfürdő tör-
ténete, nevezetességei adták az alaptémát. 
Mindenki, aki kitöltötte és beküldte, könyv-
jutalomban részesült. Méltán lett ennek a 
hétnek része Devecsery László estje is. Mesék 
felnőtteknek… – szólt a csalogató felhívás az 
Olvasószemüveg újabb állomásaként. Ver-
sek, meserészletek, utazási kalandok között 
pillanatperceket kapott a hallgatóság a vasi 
költő – tanár – drámapedagógus – rendező 
életéből. Sokan segítették, támogatták e hét 
megvalósulását, akiknek hálával tartoznak a 
szervezők. Haizler Lászlóné

Devecsery László a felnőtteknek meséltÉjjel a könyvtárban...

Őszi sünik

tenni. Gondolkodni az emberről globálisan 
és cselekedni vele/érte lokálisan – ezekhez 
segít a hála állapota. Milyen nagyszerű így 
élni! Mennyi teendő van környezetünkben, 
mennyi alkalom van arra, hogy segíthessünk, 
hogy hálát adhassunk! Vajon megtesszük 
ezt? Az istentisztelet zárásaként pedig a gyü-
lekezet valamennyi tagja egy kis papírlapra 
felírta, miért hálás, miért mond köszönetet 
Istennek, továbbá a gyermekek részére egy 
feladat volt előkészítve, hogy különböző ma-
gokból életünk egyik legfontosabb szavát 
felírják: HÁLA.

Így történhetett meg ezen a borongós va-
sárnapon, hogy mindenki szívében ott lapult a 
köszönet, az összetartozás élménye, mely né-
hány percre még a templom körül tartotta egy 
kis beszélgetésre a gyülekezet hálás tagjait.

Takácsné Papp Erzsébet
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Október 6-án az alsó évfolyamok kirán-
dulni indultak. Az időjárás kegyeibe fo-
gadta az útra kelőket, így szép őszi idő-
ben, jó hangulatban indultak felfedezni 
az úti célokat. 

Az elsősök Bük nevezetességeivel is-
merkedtek. Először a Sportpályát vették 
szemügyre, majd dr. Tóth Ágnes jegyző 
asszony vezette körbe a kis csapatot a Vá-
rosházán. Megnézték az útjukba eső szob-
rokat, majd egy büki gazdaság életébe 
nyertek betekintést. Ebéd után a plébános 
úr érdekes előadás keretében mutatta be 
a Szent Kelemen katolikus templomot. 
A  kirándulást könyvtárlátogatással zárták. 
A  másodikosok Kőszeg bevételét tűzték 
ki célul. Első útjuk a Chernel-kerthez és 
a madárkiállítást rejtő Bechtold István 
Természetvédelmi Látogatóközponthoz 
vezetett. Új élményt jelentett az igazi élő 
sövényből készült gólya-labirintus. Majd a 
Hősök tornyából tekintettek a városra, és a 
régi mesterségek eszközeivel ismerkedtek 
meg. A Jézus Szíve plébánia templomban 
zárták a napot. A  harmadikosok úti célja 
Nagycenk. Az első nagy élmény a vonaton 
való utazás volt. A kastélyba érve többen 
is rácsodálkoztak a parkra. A látnivalók so-
kaságából leginkább a makettek, az inter-
aktív bemutatók érdekelték a gyerekeket. 
Az igazi élményt a múzeumvasút adta 

Kisiskolások őszi tanulmányi útjai

meg számukra. Míg az évfolyam egyik 
része a kiállított mozdonyokat tekintette 
meg, addig a másik hajtányozott. Ritka él-
ménnyel gazdagodtak a gyerekek. A ma-
uzóleum megtekintése vegyes érzelme-
ket keltett bennük, volt mit megbeszélni a 
hazafelé úton. A negyedikesek történelmi 
olvasmányaik témájához igazítva szintén 
Nagycenkre szervezték kirándulásukat, 
körüljárva a Széchenyi család hagyatékát. 
A  településen a templomot tekintették 
meg először. Innét a Széchenyi Mauzóle-
umba sétáltak át, ahol rövid betekintést 

nyerhettek a Széchenyi család életébe. 
Megkoszorúzták Széchenyi István és fe-
lesége síremlékét, majd a Himnusz közös 
eléneklésével tisztelegtek a legnagyobb 
magyar előtt.  Az interaktív kiállítások 
játsz va tanították a látogatókat: megis-
merhették Széchenyi István munkásságát, 
újításait. A  bálterem padlójára felragasz-
tott talpakat követve gyakorolták a csár-
dás, a palotás, a keringő és egyéb táncok 
lépéseit. A  nap végén csodálattal nézték 
meg a kiállított kisnyomtávú régi gőzmoz-
donyokat és szerelvényeiket.

A 3.b. osztályosok vasutasok lettek

Kalandozás Meseországban Aradi vár, aradi vár, halál völgye
Szeptember 30-án, Benedek Elek születésnapján ünnepeljük a Ma-
gyar Népmese Napját. Ez alkalomból iskolánk alsó tagozatosai egy 
kiállítással örvendeztettek meg minket. Minden osztály egy mese-
fát készített. Különböző technikákkal, gyönyörű alkotásokat készí-
tettek a legkisebbek. Minden osztály más-más stílusban jelenítette 
meg a mesefát, melyen a kedvenc mesék jelentek meg rajzzal, 
címekkel, képekkel, mesefigurákkal. A Kalandozás Meseországban 
című vetélkedőre a 2-4. osztályok 4 fős csapatait vártuk, akiknek 7 
próbát kellett teljesíteniük. Csizmás Kandúrnak öltözve szaladtak 
hétmérföldes csizmában a legügyesebbek, mesecímeket találtak 
ki a szereplők, események alapján. A  puzzle a kacsalábon forgó 
kastélyt rejtette. Majd apróhirdetéseket adtak fel megadott me-
seszereplő nevében. A Mézeskalács házikó falát kéz segítsége nél-
kül fogyasztották el a legéhesebb csapattagok. A szerencse lottó-
szelvény pedig a meseszámokat rejtette. Utolsó próbaként pedig 
Háry János nagyotmondásait javították ki a csapattagok a hibás 
mesében. Mindenki emléklappal, a legügyesebbek ajándékkal a 
tarisznyájukban távoztak a mesék birodalmából. 

„Jaj, de búsan süt az őszi nap sugára, az aradi várbörtönnek 
ablakára” – énekelte a jól ismert népdalt a Napvirág Együttes 
október 6-án, a nemzeti gyásznapon. 

Iskolánk felső tagozatosai ünnepi műsorral emlékeztek arra a 13 
honvédtisztre, akiket Aradon végeztek ki az 1848-49-es forradalom 
és szabadságharc megtorlásaként. Ugyanezen a napon hajtották 
végre a halálos ítéletet Pesten, melyet gróf Batthyány Lajos minisz-
terelnökre róttak ki. 

Felelevenítették a nyolcadikosok a történelmi eseményeket, a 
forradalom és szabadságharc neves dátumait, helyszíneit, melyek 
minden magyar embernek az emlékezetében élénken élnek, a szí-
vekbe vésődtek. 

A tizenhárom név és ítéletük egyenkénti elhangzását dobper-
gés kísérte, ami a kegyetlen kivégzés eseményét idézte az emléke-
ző diákok elé. Az ötödikesek erőteljes kórusa verssel nyomatéko-
sította az ünnep, az emlékezés méltóságát. A vértanúkért lobogó 
gyertyák fénye jelzi nekünk, késői utódoknak: „Felejthetetlen le-
gyen hát az ő halálok! „

Az oldalt írta: Baloghné Simon Erika
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,,Ha tudnám is, 
hogy holnap 

elpusztul a világ, 
még akkor is 
ültetnék egy 

almafát.” 
 

Luther Márton 

 
17:00 Ünnepi gondolatok – Simon Réka    
evangélikus lelkész (Művelődési Központ 
átriuma) 
 
17:15 Gyertyás-fáklyás vonulás az 
evangélikus templomba 
 
17:30 Istentisztelet  

Igehirdető – Bakay Péter  
helyettes lelkész 

Ismerkedés a 95 tétellel –  
Bakay Péter 

Minden jelenlévő üzenhet  
a jövőnek – időkapszula  
elhelyezése, megáldása –  
Simon Réka 
 
 

 

Emléknap Bükön, a 
reformáció 500 éves 
évfordulójának 
alkalmából. 
2017. október 31. 
 500 évvel ezelőtt, 1517. október 31-én 

szegezte ki 95 tételét Luther Márton a 
wittenbergi vártemplom kapujára. Ezzel a 

cselekedetével indult útjára a 
reformáció, amelynek egyházai fél 

évezrede járulnak hozzá a történelem 
formálódásához, a társadalom, a 

gazdaság, a kultúra és nem utolsósorban 
Isten országa gazdagodásához. 

 
Szeretettel hívjuk Bük város lakóit, hogy 
együtt emlékezzünk, és együtt készüljünk 

a jövőre ezen a jeles napon. 
 

Napközben Luther Márton 95 tételét 
hangosbemondós autó viszi a város minden 

pontjára. 
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A Bükfürdő Gyógy- és Élménycentrum az idei 
évben is csatlakozott a Magyar Fürdőszövet-
ség felhívásához, és a Magyar Fürdőkultúra 
napján, azaz október 14-én egészségnappal 
várták a vendégeket. A Fürdőszövetség kom-
munikációjának fő eleme az idei évben a 
gyógyvíz, gyógykezelések, „A fürdő az egész-
ség szolgálatában” szlogennel. A büki gyógy-
fürdőben megrendezett egészségnapon 
a vendégek nem csak a gyógyvíz jótékony 
hatásáról, a gyógykezelések fajtájáról vagy az 
egészségmegőrzésről kérdezhették a fürdő 
orvosait, hanem ingyenes állapotfelméré-
sen, vérnyomás- és vércukorszint mérésen, 
koleszterinszint mérésen és arteriográfos ér-
vizsgálaton is részt vehettek. 

A korábban tett ígérethez híven szeptem-
ber 29-én délután a fürdőbe invitálták a 
büki Csodaország Óvodába járó kisgyerme-
keket és szüleiket, hogy megismerhessék a 
fürdőkomplexum legújabb fejlesztését, a 
Cápabarlangot. A víz alatti világot bemuta-
tó, interaktív elemekkel felszerelt barlang az 
óvodás, kisiskolás korú gyermekek számára 
nyújt igazi kikapcsolódást. Az óvónők se-
gítségével minden óvodás gyermek kapott 
egy meghívót, melynek bemutatásával egy 
felnőtt kísérővel együtt vehették igénybe 
az élményfürdő szolgáltatásait. A délutánt 
animációs programok színesítették, mely-
nek során a gyermekek a vízi világgal, a vízi 
játékokkal ismerkedhettek. A  nap zárása-
ként a fürdő munkatársai apró ajándékkal 
kedveskedtek az ovisoknak.

Ausztriában több vásárt is rendeztek ez 
év októberében, melyek közül két rendez-
vényen a Büki Gyógyfürdő Zrt. személye-
sen képviselte magát. Október 7-én került 
megrendezésre a WAMP design vásár, 
ahol nagy volt az érdeklődés a fürdő iránt. 
A  szóró ajándékokon kívül szép számmal 

A Bükfürdő Gyógy- és Élménycentrum hírei
Egészségnap Bükfürdőn

Cápabarlangban jártak a büki óvodások

Osztrák kitelepüléseken a Bükfürdő Gyógy- és Élménycentrum

A fürdő munkatársa a bécsi WAMP design vásáron

A büki óvodások az élményfürdőben

Animációs program várta a gyermekeket a Cápabarlangban

Az oldalt összeállította, írta: Sáfár Mónika

vitték a látogatók a fürdő prospektusait, 
árlistáit. Szintén ezen a hétvégén került sor 
Bécsben a Wohlfühltage kiállításra, ahol 
az érdeklődők megtalálhatták a fürdős ki-
adványokat. Emellett a rendezvény színes 
magazinjában jelent meg a fürdő őszi cso-
magjait bemutató hirdetés is.
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Sikeresen lezárult az egyéb szálláshelyek  
minőségfejlesztési pályázata

A Bük, Bükfürdő Közhasznú Turisztikai 
Egyesület által lebonyolított „egyéb szál-
láshelyek” számára meghirdetett minő-
ségfejlesztési pályázat sikeresen lezárult. 

52 db magánszállás nyert el összesen 
6.653.551,- Ft támogatást, így az önkormány-
zat által biztosított 7M Ft támogatási keretet 
szinte teljes mértékben felhasználták. A kü-
lönbözetet az egyesület visszautalta Bük Vá-
ros Önkormányzatának.

Bízunk benne, hogy a 2018. évben újra ki-
írásra kerül ez a lehetőség, a szobakiadók az 
általuk befizetett idegenforgalmi adó 50%-át 
fejlesztéseik céljára fordíthatják, így javítva a 
Bükre, Bükfürdőre érkező vendégek részére 
nyújtott szolgáltatások színvonalát.

Horváth Lívia

A Turizmus Világnapját az ENSZ Turisz-
tikai Világszervezete azzal a céllal hozta 
létre, hogy ezen a napon a turisták és a 
turisztikai szolgáltatók, valamint a szek-
torban dolgozók együtt emlékezzenek 
meg a turizmus társadalmi, kulturális és 
gazdasági értékéről.

Az idei év témája a fenntartható turizmus 
volt, ami a turizmus természeti erőforráso-
kon alapuló formája, ahol a turisták fő moti-
vációja a természet, illetve annak megóvása 
és megismerése. 

Ennek kapcsán a bükfürdői TDM a Kneipp 
parkba invitálta a természettudatosság iránt 
fogékony érdeklődőket egy rendhagyó sé-
tára, a különleges 510 méter hosszú száraz-
taposó pályára. Az ökoturisztikai tematikát 
erősítve, a szervezők kérésére a résztvevők 
kerékpáron érkeztek meg a helyszínre. 

A közel félszáz büki és bői általános isko-
lás diák lelkesen gyalogolta végig mezítláb a 
félkilométeres, különböző borítású szárazta-
posó pályát. A helyi turisztikai menedzsment 
képviselői almával és ökokockával köszönték 
meg a részvételt minden gyerkőcnek. 

A bükfürdői száraztaposót a gyógyhely 
szellemiségéhez kapcsolódva hozta létre a 
TDM, ahol Kneipp® száraztaposó pálya mellett 
egy fűszernövény kert, valamint szabadtéri 
meditációs-és jógapontok kínálnak testi, szel-
lemi és lelki felfrissülést. A park egyben a két 
minősített nordic walking út pihenőpontja is.

A szervezők ezúton is köszönik az diákok 
aktív jelenlétét és bíznak abban, hogy a vi-
lágnapi rendezvény tovább erősítette a gye-
rekek környezettudatos szemléletét, amit a 
program alapvető céljaként tűztek ki. 

Horváth Lívia

„Mezítláb a parkban” – A Turizmus Világnapja Bükfürdőn

Mezitláb az igazi...

Jövőre ismét lesz Termelői Piac

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

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

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

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

Dr. Németh Sándor s.k.
elnök
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Asztalitenisz szakosztályunk szeptember 
30-án és október 01-én újra megrendez-
te a büki sportcsarnokban Magyaror-
szág kiemelkedő sportértékű utánpótlás 
seregszemléjét a BÜKFÜRDŐ KUPÁ-t. 
A  verseny azért nagy jelentőségű, mert 
ranglista versenynek minősül, az itt elért 
eredmények alapján kerülnek besoro-
lásra a játékosok az országos rangsorba, 
amely alapja a különböző versenyeken 
való kiemeléseknek, a külföldi versenye-
ken való indulásnak és az egyedi támo-
gatásoknak.

Tavaly rendeztük meg ezt a versenyt elő-
ször és az akkori sikeres lebonyolítás alapján 
nyerhette el pályázatunk idén is ennek a ver-
senynek a rendezési jogát. Örömünkre szol-
gált, hogy az egész országból 44 egyesülettől 
381 nevezés érkezett az egyéni számokra, 
míg párosra 69 pár nevezett. Vas megyét 
Szombathely, Celldömölk és Bük játékosai 
képviselték. A  verseny 8 versenyszámban 
zajlott, mégpedig U 11-es fiú és leány, U13-as 
fiú és leány, serdülő fiú és leány egyéni ver-
senyszámokban és serdülő fiú és leány páros 
versenyszámokban.

A versenyt 16 asztalon rendeztük meg 
és bátran elmondhatjuk, hogy nagy sikerrel. 
A megnyitón a sok illusztris sport és állami ve-
zető mellett a Magyar Asztalitenisz Szövetsé-
get dr. Paár Dávid főtitkár képviselte, aki késő 
délutánig követte a versenyt, s közben hiva-
talos és baráti megbeszéléseket folytatott a 
jelen lévő sportvezetőkkel, sportolókkal. Ő 
is nagyra értékelte a verseny magas színtű 
megrendezését, a versenyhez szükséges lé-
tesítmények meglétét és színvonalát és ígé-
retet tett arra, hogy jövőre is támogatni fogja 
pályázatunkat erre a kiemelkedő jelentőségű 
versenyre.

Ismét országos asztalitenisz verseny volt bükön
Az utánpótlás ranglistaverseny 381 nevezővel, 44 csapat részvételével zajlott.

A küzdőtér a sportcsarnokban

U11-es lányok díjátadása

A verseny megrendezésénél a legnagyobb 
gondunk az volt, hogy honnan tudunk ping-
pong asztalokat kölcsön kérni, ugyanis ezek 
a szállításnál megsérülhetnek és ezért senki 
sem adja oda szívesen. Ekkor sietett segítsé-
günkre Fehér László, Celldömölk város pol-
gármestere, a Magyar Asztalitenisz Szövetség 
alelnöke, aki a szövetség elnökségi ülésén el 
tudta érni, hogy az országos szövetség eladja 
nekünk a szükséges felszereléseket. Hálás szív-
vel köszöntük meg neki és dr. Paár Dávidnak, 
a Magyar Asztalitenisz Szövetség főtitkárának, 
hogy nagyon kedvező áron vásárolhattuk 
meg az alig használt 16 asztalt a hozzá szük-
séges további felszereléssel, amelyen már ez 
a verseny is folyt. Nagy segítségünkre volt az 
egész dolog lebonyolításában dr. Németh 
Sándor, Bük város polgármestere is, akinek 
támogató közreműködésével jöhetett létre 
az egyezség és aki az anyagi eszközök előte-
remtésében is segítségünkre volt. Így a továb-
biakban versenyeink előtt nem kell végig kol-
dulnunk a fél országot kölcsön felszerelésért, 
mert most már saját készlettel rendelkezünk.

Jó sikerült versenyünket jelentős mér-
tékben támogatta a Büki Önkormányzat, a 
Bükfürdő Gyógy- és Élménycentrum, a Büki 
Művelődési Sportközpont, Könyvtár és a 
Magyar Asztalitenisz Szövetség, így némi kis 
maradvánnyal tudtuk a verseny közel 1 millió 
Ft-os költségvetését zárni. 

Számunkra nagyon jelentős volt, hogy a 
két éve megkezdett utánpótlás nevelésünk 
ezúttal is kiemelkedő sikert érhetett el: Pál 
Barnabás versenyzőnk országos megméret-
tetésen szerepelhetett és nem is alárendelt 
szerepben, amiért innen is gratulálunk neki, 
valamint edzőinek: dr. Baráth Kornélnak, Fixl 
Balázsnak és Varga Elemérnek. Ezen fejlődési 
ütemet még fokozni akarjuk, hiszen mostan-
tól a legjobbaknak heti 5 edzést tartunk, s re-
ményeink szerint a jövőben még többen és 
még több sikerrel szerepelhetnek majd a kü-
lönböző megmérettetéseken. Fokozni akarjuk 
utánpótlás játékosaink szereplési lehetőségét 
is, minél több megyei és területi versenyen 
akarjuk szerepeltetni őket. Ezt a célt szolgálja 
az is, hogy fiataljaink már jelenleg is a felnőtt 
megyei II. csapatbajnokság résztvevői és már 
több csapatot sikerült legyőzniük. 

Közben felnőtt versenyzőink is sikeresen 
teszik a dolgukat: NB III-as csapatunk egy győ-
zelemmel. egy döntetlennel és egy vereség-
gel a tabella középmezőnyében helyezkedik 
el, három megyei csapatunk pedig a tabellák 
első felében tanyázik.

Miközben újra megköszönjük támoga-
tóink segítését, edzőink sikeres munkáját, a 
szülők áldozatvállalását, minden pingpong-
hoz közel álló sportolónak – és valamennyi 
büki sportolónak – a jövőben is sok síkert 
kívánunk.

Antalovits György, Németh Gyula
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Nagyszerűen sikerült Az ökölvívó országos bajnokság

Október 4-7 között 151 hölgy lépett 
szorítóba a büki sportcsarnokban, ahol 
a kőszegi Fitt-Box Ökölvívó Egyesület 
rendezte a magyar női ökölvívó-baj-
nokságot   a Magyar Ökölvívó Szakszö-
vetség megbízásából. 

A négy korcsoportban (serdülő, junior, 
ifjúsági, felnőtt) 40 aranyérem talált gazdá-
ra, 22 egyesület sportolói állhattak a dobo-
gó legmagasabb fokára.  A kőszegi lányok 
közül Lakotár Hanna és Lendvai Liliána 
(büki szakosztály) junior 52 kilóban indult. 
Liliána egy győzelemmel és egy vereséggel 
állhatott fel a dobogó harmadik fokára. Míg 
Hanna meggyőző bunyóval mindhárom el-

lenfelét biztosan verve lett magyar bajnok. 
Junior 57 kg-ban Pesti Gabriella az első 
meccsét megnyerte, a másodikat elbukta, 
bronzérmes lett. Junior 60 kg-ban Hámo-
ri Luca esélyeshez méltó teljesítménnyel 
mindhárom meccsét megnyerve gyűjtöt-
te be az aranyérmet. Ugyanitt Luif Dorina 
(büki szakosztály) egy győzelemmel, egy 
vereséggel állhatott fel a dobogó harma-
dik fokára – az elődöntőben éppen Hámori 
Lucától kapott ki. Ambrus Viktória (büki 
szakosztály) junior 66 kilóban lépett szorí-
tóba, mindkét meccsét biztosan nyerte, így 
magyar bajnokként zárta az ob-t, egyúttal 
kiérdemelte a legjobb juniorkorú ökölvívó-

nak járó különdíjat. Felnőtt 64 kilóban dr. 
Nagy-Guzsván Fruzsina indult, első mecs-
csén kikapott, bronzéremmel tért haza.

Nem csak az ob sikerült nagyszerűen 
a rendezőknek, erősítette meg  Varsányi 
Áron, a házigazda Fitt-Box Ökölvívó Egye-
sület, egyben a nyugat-dunántúli ökölví-
vó régió vezetőedzője, de a szervezéssel 
is elégedettek voltak a szakszövetségben. 
Varsányi Áron kiemelte Bük szerepét, mint 
elmondta, nagy támogatást kaptak a vá-
rostól és a sportcsarnokot üzemeltető 
Büki Művelődési és Sportközpont, Könyv-
tártól egyaránt.

Falussy Péter

Varsányi Áron edző és a bajnok Ambrus ViktóriaA kőszegi-büki csapat
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