
Szónoklatában kiemelte: látható volt, 
hogy nincs esély a forradalom vívmányai-
nak megőrzésére. 

A szabadságharc Világosnál elbukott, 
és mégis ünnepeljük az elbukott szabad-
ságharc kezdetét jelentő forradalmat, 
azon országok közül egyedüliként, ahol 
1848-ban forradalom tört ki. De miért 
olyan fontos ünnep ez nekünk? – tette fel 
a költői kérdést, majd meg is válaszolta. 
Az 1898. évi 5. törvénycikk még április 11-
ét iktatta ünnepnappá, hivatkozva az áp-
rilisi törvények elfogadására, majd 1927-
ben a törvény már arról rendelkezik, hogy 
a nemzet önként megnyilvánult közér-
zületét követve március 15-ét nyilvánítja 
ünnepnappá. Azért, mert a forradalom 
napját a nemzet törvény nélkül is ünnep-
nappá nyilvánította, megemlékezett – 
eleinte tiltva, majd tűrve – az összefogás, 
a kitartás és a tenni akarás nagyszerűsé-
gének napjáról. 

Hozzátette: a 2011-ben elfogadott ma-
gyar alaptörvény záró sorai az 1848-as 12 

A magyar nemzet ünnepe

pont felvezetését ismétlik meg: legyen 
béke, szabadság és egyetértés.

A jegyző beszéde után az Orfeum Ván-
dorszínpad színészei Föltámadott a ten-
ger címmel adtak ünnepi műsort a meg-
emlékezőknek. A  magyar nemzet jeles 
napjára összeállított műsorukban néhány 
perc erejéig megidézték a forradalom és 
szabadságharc hangulatát a közönség-
nek. Előadták többek között a Nemzeti 
dal megzenésített változatát és egyik leg-
szebb magyar népdalunkat, a Tavaszi szél 
vizet áraszt című dalt is. 

Az ünnepség koszorúzással zárult. 
A város vezetősége nevében dr. Németh 
Sándor polgármester, Baranyai Róbert al-
polgármester és Dr. Tóth Ágnes jegyző he-
lyezett el koszorút az emlékműnél. Emel-
lett számos helyi egyesület, intézmény 
képviseltette magát, és emlékezett meg 
egy-egy koszorúval, virággal az 1848-49-
es forradalom és szabadságharc 170. év-
fordulójáról. 

Vadas Krisztina

Népes tömeg gyűlt össze Bükön, a 
Templomparkban található ’48-as em-
lékműnél március 15-én. A  Szombat-
helyi 11-es Huszár Hagyományőrző 
Egyesület közreműködésével díszőr-
ség állt a 48-as ágyú mellett.

Kokárdával díszített ünneplőben so-
rakoztak fel a megjelentek az emlékmű-
nél, hogy együtt emlékezzenek az 1848-
as forradalom és szabadságharcra. Dr. 
Tóth Ágnes jegyző mondott beszédet 
a nemzeti ünnepen. Megemlékezett az 
1848-49-es eseményekről, felidézte a for-
radalom és szabadságharc legégetőbb 
pillanatait. 

Dr. Tóth Ágnes jegyző ünnepi beszédeSokan jöttek ünnepelni
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Büki Újság  Bükfürdő Gyógy- és Élménycentrum hírei

A Büki Gyógyfürdő 2011-ben épült sza-
unavilága egyre népszerűbb mind a 
magyar, mind a külföldi vendégek kö-
rében. Tepidárium, gőzfürdők, infrasza-
una, finn szaunák, herbál kabin, aroma-
szauna, ördögszauna, Kneipp-me den ce 
és jacuzzi is található itt. Szaunázást kö-
vetően a test lehűtésére a beltéri és kül-
téri merülőmedencéken kívül egy jég-
kabin is lehetőséget kínál a felüdülésre.

A sokrétű, modern környezetnek és a 
házigazdák vendégszeretetének is köszön-
hető, hogy immár második alkalommal 
rendezték meg Bükfürdőn a Harvia-Sau-
nabau Magyar Országos Szaunamester 
Bajnokság egyik fordulóját március 24-
25-én, melynek témája idén az időutazás 
volt. A nagy érdeklődésre való tekintettel 
az eredetileg egy naposra tervezett for-
dulót két napra osztották el a versenyzők 

A Magyar Turisztikai Ügynökség január és 
február hónapban kampányt szervezett 
a belföldi téli turizmus fellendítése érde-
kében, melyben a Bükfürdő Gyógy- és 
Élménycentrum is részt vett. Az értékesí-
tési akcióhoz csatlakozva kedvezményes 
téli wellness csomagajánlattal várták a 
vendégeket. A  csatlakozásnak köszönhe-
tően Bükfürdő több népszerű kommuni-
kációs csatornán is megjelent, így az M2 
„Én vagyok itt!” című műsorában, a ma-
gyarországi téli turizmust bemutató rövid 
kisfilmben, mely reklámspotként több te-

A Vas Megyei Kormányhivatal Népegész-
ségügyi Főosztályához tartozó egészség-
fejlesztési program rövid távú célja a für-
dőzéssel kapcsolatos ismeretek bővítése, 
a tudatos fürdőhasználat népszerűsítése, 
az egészségműveltség megerősítése. 
A  fürdő- és szaunakultúra fejlesztése Vas 
megyében című programhoz kapcso-
lódóan a Felsőbüki Nagy Pál Általános 
Iskola és Szakiskola hatodik osztályos ta-
nulói látogattak el a Büki Gyógyfürdőbe. 
A fürdő munkatársai felvilágosítást adtak 
a gyerekeknek a helyes medencehaszná-
latról, a fontos higiéniai tudnivalókról, va-
lamint a vízkezelésről, a medencék tisztí-
tásáról. A diákok két csoportban érkeztek 
egy-egy tanóra keretében.

Szaunabajnokság Bükfürdőn

Téli feltöltődés Bükfürdőn

Büki iskolások a gyógyfürdőben

Bükfürdő óriásplakátja Benedek Tiborral és Epres Pannival

A helyes  
fürdőhasználatról  

tanultak a  
büki diákok

magas létszáma miatt: 20 szaunamester 
több, mint 30 egyedi szaunaprogrammal 
készült a megmérettetésre. A döntőre má-
jus 12-én, Debrecenben kerül majd sor.

levíziós csatornán is futott, emellett a Ma-
gyar Turisztikai Ügynökség által üzemel-
tetett hellomagyarorszag.hu honlapon. 
A kampányt országszerte óriásplakátok is 
népszerűsítették, melyek közül a Bükfür-
dő Gyógy- és Élménycentrumhoz tartozó 
táblákon olimpiai bajnok vízilabdázónk, 
Benedek Tibor és felesége, Epres Panni 
modell volt látható. Az akció utókommu-
nikációjaként személyesen is elutaztak 
Bükfürdőre, ahol kipróbálták a fürdő szol-
gáltatásait, amiről az „Én vagyok itt!” című 
műsorban be is számoltak.

A Büki Gyógyfürdő Zrt. gyógyászati rész-
legének hét munkatársa 20. jubileumi ju-
talomban részesült az idei év márciusá-
ban. Húsz évvel ezelőtt került a társaság 
üzemeltetésébe a Fizioterápiás Intézet, 
mely előtte a Szombathelyi Markusovsz-
ky Kórházhoz tartozott. A  gyógyfürdő 
vezérigazgatója személyesen köszönte 
meg a dolgozók kitartó, lelkiismeretes 
munkáját.

Jubiláló  
munkatársak
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kialakítani a Pannonhalmához közel eső tele-
pülésekkel. Terveik szerint akár a közös mun-
ka része lehet a jövőben olyan infrastruktúra 
kifejlesztése is, amellyel például autóbuszos 
kirándulásokat szervezhetnek a büki vendé-
geknek Pannonhalmára, vagy akár fordítva. 
Így Bük és Pannonhalma egyaránt profitálhat 
a kapcsolatból. A megkeresésnek természe-
tesen Bük város szívesen tett eleget.

Dr. Németh Sándor polgármester el-
mondta: korábban nem igazán volt kapcso-
latuk Pannonhalmával, de örömmel vették 
a megkeresést. – A büki önkormányzat in-
formális kapcsolatrendszert tart fenn a vasi 
kisvárosokkal is, szoktunk találkozókat, meg-
beszéléseket tartani. Hasznosak ezek az esz-
mecserék, hiszen mindannyian meg tudjuk 
osztani a jó gyakorlatokat. Pannonhalma ré-
széről a kapcsolatfelvételnek is ez volt a célja, 

lyi választási irodában.) A választási bizottság meg-
bízott tagját legkésőbb 2018. március 23-án 16.00 
óráig lehet bejelenteni. A külképviseleti névjegyzék-
be való felvételre irányuló kérelemnek legkésőbb 
2018. március 31-én 16.00 óráig kell megérkeznie. 
A névjegyzékbe történt felvételükről a választópol-
gárokat a Nemzeti Választási Iroda értesítette 2018. 
február 19-ig. (Ha az értesítést nem kapja meg vagy 
2018. február 19. után létesít lakóhelyet a választó-
polgárnak a helyi választási iroda adja át az értesítőt.) 
Szavazni személyesen a lakóhely szerint illetékes 
szavazókörben lehet. A korábbi évekhez hasonlóan 
a mozgásában korlátozott személy kérheti, hogy 
mozgóurna igénybevételével szavazhasson. Kérel-
mét írásban 2018. április 6-án 16.00 óráig nyújthat-
ja be a helyi választási irodának, illetve 2018. április 
8-án 15.00 óráig – szintén írásban – a szavazatszám-
láló bizottságnak. A  szavazóköri jegyzőkönyv egy 
példánya az illetékes választási irodában 2018. április 
11-én 16.00 óráig tekinthető meg.

Jó gyakorlatokért látogattak Bükre a pannonhalmiak

Közlemény a 2018. április 8. napjára kitűzött  
országgyűlési képviselő-választásról

Pannonhalma kezdeményezett kapcso-
latfelvételt Bükkel – ennek első állomá-
saként látogatott el március 9-én egy 
delegáció a vasi fürdővárosba. 

Vas Gábor, Pannonhalma alpolgármes-
tere kifejtette: a küldöttség azért érkezett 
Bükre, hogy megismerkedjen azokkal a jó 
példákkal, amelyek Pannonhalma jövőjének 
építése érdekében hasznosak lehetnek. – 
Komoly fejlesztési elképzeléseink vannak, és 
szeretnénk megismerni a körülöttünk lévő 
olyan városokat, ahonnan jó példákat tu-
dunk venni. Bük nemcsak, hogy közel esik 
földrajzilag, hanem településméretében is 
hasonló, így mindenképpen fontosnak tar-
tottuk, felvegyük a kapcsolatot – emelte ki az 
alpolgármester. Vas Gábor hozzátette: nem-
csak rövidtávon gondolkodnak, hanem hosz-
szútávú együttműködéseket szeretnének 

Magyarország Köztársasági Elnöke 2018. április 8. 
napjára tűzte ki az országgyűlési képviselő-válasz-
tást. Szavazni egyéni jelöltre és országos pártlistára 
lehet. A nemzetiségiként regisztrált választópolgár 
az országgyűlési választásokon ugyanúgy szavaz, 
mint a nem nemzetiségi választópolgárok (egy 
egyéni jelöltre és az országos pártlistára) vagy ha a 
nemzetiségi regisztráció benyújtásakor kifejezetten 
kéri, hogy az országgyűlési választásra is terjedjen 
ki nemzetiségi regisztrációjának hatálya, pártlista 
helyett nemzetiségi listára szavazhat (az egyéni je-
lölt mellett). Szavazni 6.00 órától 19.00 óráig lehet. 
A  választópolgárok a lakóhelyükön szavazhatnak. 
(Amennyiben a szavazás napján nem lakóhelyén 
tartózkodik a lakóhelye szerint illetékes választási 
irodához benyújtott kérelemben kérheti, hogy ott 
szavazhasson, ahol a szavazás napján tartózkodik. 
Az átjelentkezésre irányuló kérelmet 2018. április 
6-án 16.00 óráig lehet benyújtani a www.valasztas.
hu oldalon vagy levélben, illetve személyesen a he-

Központi orvosi ügyelet – 2018. április
Bük, Eötvös u. 2/a. • Tel: 06 94/358-558

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

12. Csütörtök Dr. Müller András 
13. Péntek Dr. Izer Ildikó
14. Szombat Dr. Földi Sándor
15. Vasárnap Dr. Izer Ildikó
16. Hétfő Dr. Kator Miklós
17. Kedd Dr. Szirmai László
18. Szerda Dr. Izer Ildikó (23 óra)
19. Csütörtök Dr. Szilasi Imre
20. Péntek Dr. Szilasi Imre
21. Szombat Dr. Szilasi Imre
22. Vasárnap Dr. Szilasi Imre

23. Hétfő Dr. Kator Miklós
24. Kedd Dr. Szirmai László
25. Szerda Dr. Bencsik István
26. Csütörtök Dr. Müller András
27. Péntek Dr. Izer Ildikó
28. Szombat Dr. Sudár Zsuzsanna
29. Vasárnap Dr. Földi Sándor
30. Hétfő Dr. Kator Miklós
1. Kedd Dr. Izer Ildikó
Bük, 2018. március 19.

Dr. Németh Sándor s.k., elnök

Pannonhalma

de a találkozóból nemcsak ők, hanem Bük is 
profitálhat – részletezte a polgármester.

A delegáció először egy tájékoztatót hall-
hatott a polgármestertől, ebben dr. Németh 
Sándor felvázolta a városüzemeltetés, a költ-
ségvetés és a turizmus fő pilléreit. Az interak-
tív előadás után a küldöttek Baranyai Róbert 
alpolgármester vezetésével megnézték a 
várost. Vadas Krisztina

A választással kapcsolatos helyi feladatokat a 
Büki Közös Önkormányzati Hivatalban (9737 
Bük, Széchenyi u. 44., telefonszám: 94/358-006; 
e-mail: buk@t-online.hu;fax: 94/558-312) mű-
ködő helyi választási iroda látja el Bük és Iklan-
berény települések vonatkozásában. Vezetője 
a jegyző, hirdetményei a Hivatal hirdetőtáblá-
ján kerülnek kifüggesztésre.
A választással kapcsolatos legfontosabb infor-
mációkat az önkormányzatok honlapján www.
buk.hu és www.iklanbereny.hu is közzétesszük.
A választással kapcsolatos további információk 
találhatók a www.valasztas.hu oldalon és ott 
névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek elektroni-
kus benyújtására is lehetőség van.

Dr. Tóth Ágnes jegyző, HVI vezető

Közlemény a helyi  
választási irodáról

www.buk.hu
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Projektindító rendezvényt tartott már-
cius 23-án a Büki Közös Önkormányzati 
Hivatal vezette konzorcium. A  nők tár-
sadalmi elfogadottságának elősegíté-
se a Répce-menti turizmusban címmel 
nyertek pályázatot. A 200 millió forintos 
projektből munkaerőpiaci szemléletfor-
málás és képzések valósulnak meg.

Dr. Németh Sándor polgármester kö-
szöntötte a sajtótájékoztató résztvevőit. 
Kiemelte: ez már nem az első EFOP-os pá-
lyázat, amely nyert, így nemcsak infrastruk-
turálisan, hanem társadalmilag is fejlődhet a 
város és térsége. 

Dr. Tóth Ágnes jegyző a projekt vezetője. – 
A legfontosabb cél a klasszikus családmodell 
és a karrier összeegyeztetésének lehetősége-
it támogatni a nőknél – hangsúlyozta. Fon-
tos elem a munkaadók szemléletformálása, 
érzékenyítése a női munkavállalók felé, hogy 
mindezek eredményeképp támogassák a 
különböző atipikus foglalkoztatási modelle-
ket, például a részmunkaidős foglalkoztatást, 
vagy a távmunkát. A  legfontosabb, hogy 
megfelelő támogató környezet alakuljon ki 

Nagyböjti idő negyven napja, mely ham-
vazószerdával kezdődik, számunkra fel-
készülési idő Jézus feltámadásának ün-
nepére, húsvétra. 

A mindennapi élet gondjai, az emberi 
természet esendősége, gyengesége elvonja 
figyelmünket az igazán lényeges feladatától. 
Nagyböjt idején az egyház nagyobb össsze-
szedettségre, Isten szavának gyakoribb hall-
gatására és imára bíztat. Mindegyikünknek 
szüksége van arra, hogy elgondolkodjunk 
életünkön, felülvizsgáljuk magatartásunkat, 
hogy egyre jobban összhangba hozzuk Isten 
akaratával. Ezt segítik elő a lelkigyakorlatos 
napok. Nálunk március 15-én este 6 órakor 
lelkigyakorlatos szentbeszédet Havassy Bálint 
László tatai plébános úr tartotta. „Bűnös lelkek 
tisztulásra, szentmisére jöjjetek…! – idézte a 
szentmise kezdő énekét. „Rembrandt híres 
festménye a tékozló fiúról, akit atyja szeretet-
tel fogad vissza, – ez történik velünk is, ami-
kor gyengeségeinket, bűneinket megbánjuk 
és elvégezzük a szentgyónásunkat…. Jézus 
nagy szeretettel beszélt a Mennyei Atyáról, 

Nők: összeegyeztethető lesz a család és a karrier

Nagyböjti szent idő – Nagyhét  
– Jézus feltámadásának ünnepe – Húsvét

a büki munkaerőpiacon a nők, családanyák 
elhelyezkedésének érdekben. A  projekt ke-
retében éppen ezért 500 főt szeretnének be-
vonni a különböző programokba, valamint 
csaknem ezer nőt szeretnének megszólítani 
a különböző – például nyelvi – képzésekkel. 
A pályázat keretében lehetőség lesz egy „Csa-
lád és karrier pont” kialakítására is, amely a 
büki városháza épületében kap helyet. – Fon-
tos, hogy a munkaadók is megértsék, hogy 
a nők nem csak egyének, hanem családon 

jóságáról, irgalmasságáról. Az emberek nehe-
zen fogadták ezt el, féltek Istentől. A ma em-
bere is nehezen szánja magát arra, hogy bo-
csánatot kérjen az Úrtól. De gyermekként is 
megbántjuk szüleinket, nehéz belátni, hogy 
azokat bántottuk meg, akik szeretetükkel 
vesznek körül minket nap, mint nap, és nehe-
zen kérünk bocsánatot. A Mennyei Atya, aki 
életet adott nekünk, aki elküldte a Megváltót, 
megadja számunka a megtisztulás lehetősé-
gét. Az Ő szeretetét befogadva életünk útját 
járjuk az Ő áldásával, míg eljutunk Hozzá.”

Nagyhét virágvasárnappal kezdődik. Ezen 
a héten történtek azokaz események, ame-
lyek különleges módon hirdették Jézus irán-
tunk való szeretetét. Virágvasárnap Jézus ün-
nepélyesen bevonult Jeruzsálem városába. 
A  lelkes tömeg pálmaágakkal köszöntötte, 
mi is ezt tesszük, barkaágakkal köszöntjük Őt, 
mint a Próféták által meghirdetett Megváltót.

Nagycsütörtökön este 18 órakor kezdődő 
szentmise az utolsó vacsora emlékezete. Ezt 
követően virrasztás, kb. egy óra hosszat tartó 
elmélkedéssel felidézzük az Olajfák hegyén 

Ágh Péter országgyűlési képviselő, Dr. Tóth Ágnes 
jegyző, Spilenberg Andrea elnökasszony,  
Dr. Németh Sándor polgármester

belüli egységek is – emelte ki dr. Tóth Ágnes. 
A projekt szakmai lebonyolítására a Bük, 

Bükfürdő Közhasznú Turisztikai Egyesülettel 
léptek konzorciumra. Az egyesület elnöke 
Spilenberg Andrea kiemelte: Bükön évről 
évre egyre jelentősebb a turizmus, amely 
iparágban sok nőt foglalkoztatnak. Ezért is 
tartják fontosnak, hogy a turizmus gazdasá-
gi szereplőinek körében is népszerűsítsék a 
programot, ideértve az egyesület tagságát 
is. A BBKTE számos képzést és rendezvényt 
szervez majd a jövőben, hogy megvalósul-
hasson a kitűzött cél. Mindehhez a Család-
barát ország projekt regionális munkatársai 
is segítséget nyújtanak a bükieknek. 

A sajtótájékoztatón részt vett Ágh Péter 
országgyűlési képviselő is, aki kiemelte: a 
társadalomnak nagy szüksége van a nőkre, 
hiszen mindamellett, hogy a családok ösz-
szetartása az egyik legfontosabb feladatuk, 
a munka világában is remekül helyt állnak. 
Emellett a nők a szívüket és lelküket is be-
leadják a munkába – ez pedig a turisztika 
területén különösen fontos. 

Vadas Krisztina

történteket. Nagypénteken délután 3 órakor 
elkísérjük az Úr Jézust a Keresztúton a sírba 
tételig, és ennek emlékére állítjuk fel a temp-
lomban a Szentsírt. 19 órakor kezdődik a Szent 
Kereszt felmagasztalásának liturgiája. Nagy-
szombaton Jézus teste a sziklasírban nyugszik. 
Megígérte tanítványainak, hogy harmadnap-
ra feltámad. Nagyszombaton 17 órakor kez-
dődik Húsvét vigíliája tűzszenteléssel, húsvéti 
gyertyaszenteléssel, keresztvíz megáldásával, 
szentmise ünneplésével, ezt követően kör-
menet és húsvéti ételszentelés. Jézus Krisztus 
a Világ Világossága, aki legyőzte a bűnt és a 
halált. „Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki 
hisz bennem, ha meghal is élni fog…” Ezen az 
éjszakán az Egyház tagjaként mi is imádkozva 
várjuk, és ünnepeljük az Úr feltámadását!

Húsvétvasárnap és Húsvéthétfőn déle-
lőtt 10 órakor és este 18 órakor ünnepeljük 
az Úr feltámadását a szentmisében.

Minden kedves Olvasónknak áldott hús-
véti ünnepeket kívánunk! 

„Krisztus feltámadt! Valóban feltámadt!”
Pócza M. Gabriella
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A Magyarországi Evangélikus Egyház 
Országos Irodájának Gyülekezeti és 
Missziói Osztálya ebben az évben is 
meghirdette az Országos Evangélikus 
Bábfesztivált. 

A szervezők minden évben a gyerekek 
számára egy témát választanak ki a Bibli-
ából a bábfesztivál és az országos hittan-
verseny közös anyagaként. 2018-ban így 
került elénk Dávid király története. Terje-
delmes részt jelent az ő élete a Bibliában, 
hiszen Sámuel első és második könyve, a 
Királyok első könyvének eleje, a Krónikák 
első könyve és természetesen a Zsoltárok 
könyvének számos zsoltára Dávidról, Isten-
nel való kapcsolatáról, hitéről és tanúság-
tételéről szól, amelyben a prófétai hang is 
megjelenik. Ebből a terjedelmes leírásból 
nagy feladat volt számunkra, hogy egy kb. 
15-20 perces bábdarabot összehozzunk. 
A  legfőbb kérdéseink voltak, hogy hol ra-
gadjuk meg az élete eseményét, mit hagy-
hatunk ki, mi kapjon hangsúlyt? Az elindu-
lási pontunk végül az lett, hogy Dávidnak 
eredetileg egy tarisznyája, egy parittyája 
és egy lantja volt, minden más az Istentől 
kapott elhívás, királlyá kenetése után lett 
az övé. Giczi Nikolett ismét zseniális forga-
tókönyvet írt Az új hangszer érkezése cím-
mel, amely a zene birodalmába enged be 
minket, ahol a Karmester és a Hangok egy 
új hangszert, Dávid lantját várják a biroda-
lomba. És ahogy bemutatja a Karmester a 
hangszert, úgy kerülnek elő Dávid életéből 
a legjelentősebb események a királlyá vá-
lasztása előtti időszakból. A színpadi meg-
oldás ismét Giczi Nikolett innovatív rálá-
tását dicséri, hiszen az élő szereplők előtt 
kitárul egy nagy könyv, amelynek minden 
oldalán megmozdulnak a szereplők és a 
tárgyak. A lapokon Isten dicsőségét, illetve 
az Isten eszközeként megjelenő tarisznyát, 
a parittyát és a lantot hivalkodó színvilág 
emeli ki a környezetből.

Sok munkával készült el a díszlet és 
a ruhák, amelyben Petrovicsné Sümegi 
Krisztina tervezéssel és kivitelezéssel, ill. 
Iliásné Kemény Erzsébet segített. Ezúton 
is köszönjük a közreműködésüket. Sok-sok 
próba után jutottunk el végül a felemelő 
előadásig. A darab szereplői: a Karmester 
szerepében Koroknai Roland, a Hangok 
szerepeiben: Bernáth Bianka, Horváth Re-

Ismét akcióban  
az evangélikus bábcsoport

beka, Horváth Réka, Szaksz Brigitta, Takács 
Flóra, Varga Boglárka, Várkonyi Noémi, 
Dávid szerepében Balogh Judit és Balogh 
Tamás, Saul király szerepében Szaksz Bá-
lint, Góliát és Abisaj szerepében Simon 
Mátyás, Jónátán szerepében Frank István, 
a lant szerepében Simon Nóra, zsoltár-
mondók voltak Benkő András és Petro-
vics Karolin. A zenei hátteret Vasvári Sára, 
Várkonyi Gabriella, Boros Fanni és Simon 
Zsombor adták. 

Március 3-án igazi gyülekezeti kirán-
dulásra indultunk a bábosokkal és az őket 
kísérő szülőkkel. A  Kőbányai Evangélikus 
Egyházközség adott otthont a Bábfesz-
tiválnak. Jó volt a helyszínen találkozni 
a felnőtt büki bábosokkal, akik ezúttal a 
szervezők munkáját segítették: Iliás Kristóf 
és Kajtár Dániel az élő adásról gondos-
kodtak, Csébich Dorina, Szele Franciska a 
háttérmunkában vettek részt, Szidoly Ro-
land a Közel zenekarral a zenei szolgálatot 
végezték. 

A zsűri nem rangsort, hanem minősítést 
osztott és építő kritikájával segítette a báb-
csoportok további munkáját. A  nagyvele-
gi, az esztergomi és a piliscsabai csoportok 
közül a bükiek a legjobb díszlet díját kapta 
meg a Krista Anita bábművész által veze-
tett zsűritől. Külön dicséretet kapott Simon 
Mátyás Góliát hangjáért és a Karmestert 
alakító Koroknai Roland a játékáért.

A boldog csoport a bábfesztivál után 
a Budapesti Nagycirkusz lenyűgöző előa-
dását nézhette meg jutalomként a sok 
befektetett munkáért. Többen pedig a 
továbbiakban az országos evangélikus 
hittanversenyen teszik próbára a Dávidról 
megszerzett tudásukat.  Simon Réka

evangélikus bábcsoport

Kincsünk a víz!
A Víz világnapja alkalmából a Műve-
lődési Központ évek óta rajzpályáza-
tot hirdet óvodás és iskolás gyerekek 
számára. 

Az alkotásokon a gyerekek kifejezik sok-
rétű kapcsolatukat a vízzel, megjelenítik, 
miért érzik kincsnek az éltető folyadékot. 
Van, aki a mindennapi vízhasználatot, a vi-
zek védelmét részesíti előnyben, vagy ép-
pen az állatokra gondol. Vannak azonban, 
akik a sportolási – vitorlázási – alkalmakat 
jelenítik meg a különböző technikákkal ké-
szített képeken. Az idei évben a felhívásra 
140 pályamű érkezett – a büki óvodából 
és iskolából, valamint Csepregről, Gércéről 
és Szombathelyről is kaptak rajzokat a szer-
vezők. A folyosógalériában látható kiállítást 
Tóth Tamás a Művelődési Központ igazga-
tója nyitotta meg, megköszönve az alkotók 
fantáziadús alkotásait és lelkesedését, va-
lamint érzelmeiket a vízzel kapcsolatosan. 
Az iskola másodikosainak verses, dalos ösz-
szeállítása is a vízről, annak többféle formá-
járól szólt. Minden résztvevőt apró ajándé-
kot kapott, a különdíjasok és a kategóriák 
abszolút győztesei a Büki Gyógyfürdő, a 
Sárvári Fürdő és a Művelődési Központ ju-
talmait kapták. Bízunk benne, hogy a gye-
rekek nemcsak e napon, hanem életük so-
rán is éltető kincsükként vigyáznak a vízre. 
Díjazottak:
Óvodás kategóriában
Kiemelt díjazott: Varga Veronika /Csodaor-
szág Óvoda Bük, Lila csoport/
Különdíjasok: Horváth Luca /Csodaország 
Óvoda Bük, Lila csoport/, Somogyi Viktória 
/Csodaország Óvoda Bük, Katica csoport/, 
Czitkovics Dominik /Csodaország Óvoda, 
Mazsola csoport/, Németh Luca /Csodaor-
szág Óvoda Bük,Kukori csoport/, Bálint Bella 
/Csepregi Óvoda és Bölcsőde/
Kisiskolás kategóriában
Kiemelt díjazott: Németh Júlia /Felsőbüki 
Nagy Pál Általános Iskola, 4.a/
Különdíjas: Csaplovits Léna /Felsőbüki Nagy 
Pál Általános Iskola, 1.a/, Giczi Lilien /Felső-
büki Nagy Pál Általános Iskola, 2.b /, Hor-
váth- Szabados Máté /Felsőbüki Nagy Pál Ál-
talános Iskola, 3.b/, Krizsán Emese /Felsőbüki 
Nagy Pál Általános Iskola, 4.b/, Petrovics Léna 
/Oladi Általános Iskola Szombathely, 2.a/
Felső tagozatos kategóriában
Különdíjas: 
Markó Alexa /Általános Iskola- Gérce, 7.o/, 
Bogdán Krisztina /Általános Iskola- Gérce, 7.o/
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Felhívás 
A büki Csodaország Óvoda, Bölcsőde és Közétkeztetést 

Ellátó Intézményben történő óvodai beíratásra

9737 Bük, Széchenyi u. 23. Tel.: 94/558-456
Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 

2018/2019. nevelési évre történő óvodai 
beíratásra az alábbiak szerint kerül sor a 
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény (Nktv.) és a nevelési-oktatási intéz-
mények működéséről és a köznevelési in-
tézmények névhasználatáról 20/2012. (VIII. 
31.) EMMI rendelet 20.§-a szerint:

1. Az óvodai beiratkozás időpontja:
2018. április 23. (hétfő) 8-16 óráig,
2018. április 24. (kedd) 8-16 óráig.
Helyszíne: 9737 Bük, Széchenyi u. 23. 
2. A szülő köteles azokat a gyermekeket 

beíratni, akik 2018-ban töltik be az ötödik 
életévüket, mivel ők 2018. szeptember 
1-jétől óvodai nevelésre kötelezettek. Az 
óvodába az a gyermek vehető fel, aki 2018. 
augusztus 31-ig betölti 3. életévét. 2018. 
szeptember 1-jétől a 3. életévét betöltött 
gyermek a nevelési év kezdő napjától leg-
alább napi 4 órában óvodai foglalkozáson 
vesz részt. (Az óvodakötelezettség 3 éves 
kortól kezdődik az Nktv. 8. § (2) szerint.) A 
kötelezettség alól felmentést a szülő kérel-
mére a jegyző adhat. 

3. Az intézmény az Alapító Okirata alap-
ján fogadja az integráltan nevelhető sajátos 
nevelési igényű gyermekeket.

4. Azon gyermekek esetében, akik 2018. 
szeptember 1. után 2019. augusztus 31-ig 
töltik be a 3. életévüket, az óvodai felvétel 
a férőhelyek függvényében folyamatos. Az 
óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a 
harmadik életévét a felvételétől számított 
fél éven belül tölti be.

A gyermek óvodai beíratásához szükséges 
közokiratok, dokumentumok: 

- a gyermek nevére kiállított személyi 
azonosító, lakcímet igazoló hatósági igazol-
vány és TAJ kártya, a szülő személyi azonosí-
tó és lakcímet igazoló hatósági igazolványa.

- A rendszeres gyermekvédelmi ked-
vezményt tartalmazó határozatot, vagy a 
gyermek fejlődéséről készült szakorvosi vé-
leményt vagy egyéb szakvéleményt: mint 
pl.: a sajátos nevelési igényről szóló   szak-
véleményt, a beilleszkedési-tanulási – ma-
gatartási zavar megállapításáról szóló szak-
véleményt, 3 vagy több gyermek nevelése 
esetén a családi pótlék folyósításáról szóló 
igazolásokat, kérjük, feltétlenül mutassák 
be a jelentkezéskor. 

A felvétel rendje: 
Az intézményben háromszori étkezést 

lehet igénybe venni (tízórai, ebéd, uzsonna), 
az étkezést igényelni a beiratkozáskor lehet.

Az óvodai felvételről az intézmény ve-
zetője dönt. Ha a jelentkezők száma meg-
haladja a felvehető gyermekek számát, az 
óvodavezető bizottságot szervez, amely 
javaslatot tesz a felvételre a Nktv. 49.§ (2) 
bekezdése szerint.

A döntésről az intézmény 2018. május 
25-ig értesíti a szülőket.

Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, át-
vételi kérelem elbírálásáról, a döntést meg-
alapozó indokolással és a fellebbezésre 
vonatkozó tájékoztatással értesíti a szülőt. 
Elutasító döntés ellen eljárást indíthatnak 
a szülők. A  kérelmet az elutasító döntés 
kézhezvételétől számított 15 napon belül a 
jegyzőnek lehet benyújtani (Nktv. 37. §). Az 
óvodavezető döntése tekintetében a Nktv. 
37.§ (1), (3) bekezdése és 38.§-a alapján a 
fenntartó részéről a jegyző jár el és hoz má-
sodfokú döntést.

A felvételi körzet: Bük, Sajtoskál, Sima-
ság, Szakony.

Az újonnan felvett gyermekeket 2018. 
szeptember 1-jétől, folyamatosan fogadja 
az intézmény.

7. Nktv. 49. § (1) és (3) bekezdése sze-
rint az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés 
alapján történik. Az óvodába a gyermek 
– a törvényben foglalt kivétellel – harma-
dik életévének betöltése után vehető fel. 
A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvéte-
lét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele 
folyamatos. Az óvoda köteles felvenni, át-
venni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen 
az óvoda körzetében lakik.

Az óvodáztatási kötelezettség nem tel-
jesítése esetén alkalmazható jogkövetkez-
mény: az a szülő vagy törvényes képviselő, 
aki a szülő felügyelete vagy gyámsága alatt 
álló gyermeket kellő időben az óvodába 
nem íratja be, elmulasztja, – a szabálysér-
tésekről, a szabálysértési eljárásról és a sza-
bálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 
2012. évi II. törvény 247. §-a szerint szabály-
sértést követ el.

Bük, 2018. március 4.
Dr. Tóth Ágnes s.k.

Büki Közös Önkormányzati  
Hivatal jegyzője

A Büki MSK programjai 
2018. április

2018. ÁPRILIS 2. 08.30 – 12.00: Büki 
Húsvéti Vigadalom
Húsvéti népszokások bemutatása, kéz-
műves foglalkozások, népi fajátékok
10.30 A Pódium Színház húsvéti gyermek-
műsora Az Okos lány – zenés mesejáték
A részvétel díjtalan!
Helyszín: Büki MSK Színházterme
ÁPRILIS 11. 12.50: Olvasószemüveg
Rendhagyó irodalomóra a Költészet 
Napja alkalmából – MC. Pita Ramos és 
Lecső Péter színművész előadása
helyszín: Büki MSK Színházterme
A részvétel ingyenes!
ÁPRILIS 13.: Somogyi táncház gyer-
mekeknek Györke Eszterrel, Molnár 
Péterrel és a Lövői zenekarral
A részvétel ingyenes!
Helyszín: Büki MSK Színházterme
ÁPRILIS 18. 17.30: Olvasószemüveg
Balogh Tibor (volt büki plébános): E jel-
ben győzni fogsz! című könyvének be-
mutatója
Helyszín: Büki MSK Klubterme
A részvétel ingyenes!
ÁPRILIS 30. 18.00: Májusfa állítás a 
büki civil szervezetekkel
Helyszín: Bük, Koczán-ház, Széchenyi u. 42.
ÁPRILIS 30. 19.00: Vad Fruttik és Bel-
ga koncert
Belépő: 1.500.- Ft (limitált számban), 2.000.- Ft
Jegyelővétel: jegyrendelesbuk@gmail.com
Büki MSK (hétfő-péntek 08.00-17.30)
Helyszín: Büki MSK Átriuma
MÁJUS 1. 14.00: Büki Majális
A programból: Joós Tamás gyermekmű-
sora, Tarnai Rock Band koncertje
A Majális ideje alatt kirakodóvásár, büfé, 
légvár, kézműves foglalkozás, fajátékok, 
arcfestés és még sok minden más várja 
az érdeklődőket!
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Felhívás 
A büki Csodaország Óvoda, Bölcsőde és Közétkeztetést Ellátó Intézményben  

történő bölcsődei beíratásra

Minivasúttal alpesi tájakon

9737 Bük, Széchenyi u. 23. Tel.: 94/558-456
Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 

2018/2019. nevelési évre a bölcsődébe az 
alábbi időpontokban kerül sor:

2018. április 19. (csütörtök) 8-16 óráig,
2018. április 20. (péntek) 8-12 óráig,
A beíratás helye: Bük, Széchenyi u. 23.
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 ko-
rától 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 részvé-

Nagyon sokan voltak kíváncsiak a büki 
vasútmodell-kiállításra a hosszú hétvé-
gén. Nem csak a gyerekek, a felnőttek is 
rácsodálkoztak az egész színháztermet 
betöltő terepasztalra.

Csodálatos tájakon barangolhattak azok, 
akik a négynapos hétvégén ellátogattak a 
Büki Művelődési és Sportközpont, Könyv-
tár színháztermébe. Nem képzeletben, de 
még csak nem is fotókon, képeken át: mi-
nivasúttal járhatták be az alpesi tájat, a sző-
lőhegyeket vagy a kőszegi vasútállomást. 
A  vasútmodell-kiállításon ugyanis ha valaki 
nem madártávlatból, hanem kicsit lejjebbről 
szemlélte a terepet, máris részese lehetett a 
tájnak. Láthatta az alagútból feltűnő, fenyve-
sek között elrobogó vonatokat. De képzelet-
ben akár fel is szállhatott az egyik szerelvény-
re, és követve útját láthatta a mezőn legelő 
szarvasokat, az erdőben szekeret húzó lova-
kat, vagy akár egy terepbicikli-versenyt is.

A Szombathelyi Vasútmodellező és Vas-
útbarát Egyesület mutatta be óriási, gyö-
nyörűen kidolgozott terepasztalát az érdek-
lődőknek. Nacsa Zoltán, az egyesület elnöke 
beavatott minket néhány kulisszatitokba is.

telt elősegítő programban, képzésben való 
részvételük, nappali rendszerű iskolai okta-
tásban, a nappali oktatás munkarendje sze-
rint szervezett felnőttoktatásban, felsőokta-
tási intézményben nappali képzésben való 
részvételük, betegségük vagy egyéb ok 
miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak 
gondoskodni. 

A bölcsődei igénybevételre irányuló 
kérelmet – 2018. szeptember 1. napjától 
történő felvételhez – a szolgáltatást nyúj-
tó intézmény vezetőjéhez kell benyújtani. 
A  határidőn túl benyújtott kérelmeket az 
intézmény vezetője előjegyzésbe veheti. 
A felvételhez a kérelmi nyomtatványt az in-
tézményvezetőnél lehet igényelni.

A felvétel rendje: 
Az intézményben négyszeri étkezést 

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

– A kiállítás különlegessége a vontatási 
telep. Ezt nem szokták ilyen részletesen ki-
dolgozni, mi négy és fél négyzetméteren 
építettük ki, így már önmagában látványos-
ság – árulta el Nacsa Zoltán. – Kifejezetten 
kiállítás-centrikusan építettük fel a terepasz-
talt, így a táj is részletesen kidolgozott – 
mondta. Valóban, a legapróbb mozzanatok 
is láthatók: a hegyen bicikliverseny zajlik, a 
tehenek a mezőn legelnek, sőt még egy 
olyan jelenet is látható, ahol a túrázók ép-
pen lehúzódnak az út szélére egy szembe-
jövő traktor elől. Először egy alpesi táj tárul 
elénk, hegyekkel, völgyekkel, alagutakkal, 
viadukttal. – Utóbbi érdekessége, hogy 
egy svájci híd alapján készültek a boltívek, 
az oszlopok, de a díszítés már egy skót híd 
mintájára épült, a körülötte lévő tájat pedig 
egy olasz útikalauz inspirálta – avatott be 
a részletekbe az egyesület elnöke. – A pá-
lyán automatikus a vonatforgalom. Habár 
a tájban végbemenő mozzanatok ábrázo-
lása önmagában is leköti a néző figyelmét, 
az még több élmény ad, ha közben jön-
nek-mennek a vonatok– avatott be a tech-
nikai részletekbe Nacsa Zoltán. 

A bölcsődei felvételről az intézmény ve-
zetője dönt. 

A felvételi körzet: Bük Város közigazgatá-
si területe.

Az újonnan felvett gyermekeket 2018. 
szeptember 1-jétől, folyamatosan fogadja 
az intézmény. Jelentkezés év közben is fo-
lyamatosan lehetséges.

Minden bölcsődei ellátás megkezdése-
kor az intézmény vezetője a szülővel (tör-
vényes képviselővel) megállapodást köt az: 

– ellátás várható időtartamáról, 
– a fizetendő étkezési és a személyi/

gondozási térítési díj mértékéről, a fizetésre 
vonatkozó szabályokról, 

– a szolgáltatások formájáról, módjáról. 
Bővebb információt a bölcsődei ellátás-

ról az intézményvezető ad.
Bük, 2018. március 04.

Dr. Tóth Ágnes s.k.
Büki Közös Önkormányzati  

Hivatal Jegyzője

A kőszegi állomás talán az egyik leg-
látványosabb része a kiállításnak, ugyanis 
nemcsak úgy néz ki, mintha Kőszeg lenne, 
hanem valóban az. 200pben kezdték építeni 
a modellezők, elmentek a helyszínre, az ösz-
szes környező épületet lemérték és méret-
arányosan elkészítették. Az állomás épületé-
hez még műszaki rajzot is kaptak a MÁV-tól. 
A növényzetet pedig lefotózták, így minden 
pontosan ugyanolyan, csak kicsiben.

A szombathelyi egyesület nem először, és 
valószínűleg nem is utoljára hozta el a kiállí-
tást Bükre. Érdemes minden évben újra felke-
resni, hiszen a tagok évről évre folyamatosan 
bővítik, szépítik a terepasztalt. Vadas Krisztina
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Március 10-én a Caramell Hotel Santal 
termében rendezték meg 11 szépségki-
rálynő-jelölt részvételével a Miss Alpok 
Adria – Vas Megye Szépe 2018 szép-
ségversenyt. A  szépségverseny Olasz-
országból indult, és mára nyolc ország 
(Ausztria, Horvátország, Németország, 
Olaszország, Svájc, Szlovénia, Szlovákia 
és Magyarország) szép lányai versenyez-
nek a megtisztelő címért. Az előváloga-
tások, az országos döntők sora és a köz-
ponti nemzetközi gála összességében 
több tízezer néző előtt zajlik. Hazánk 
2001-től vesz részt a versenyen. A  ma-
gyarországi döntőn minden megyét egy 
versenyző, a „Megye Szépe" képviseli, 
végül az országos döntőből az első há-
rom helyezett jut tovább a Miss Alpe Ad-
ria International döntőjébe.

 A megyei versenyen egy büki lány is 
indult. A nagy izgalmak közepette sikerült 
vele beszélgetni. Simon Virág a család és 
a barátok bíztatására indult a versenyen. 
Jelenleg a szombathelyi Kanizsa Dorottya 
Gimnázium 10. osztályos tanulója. Meg-
tudtuk, hogy nem áll távol tőle a kifutók 
világa, mivel szívesen vállal modellkedést 
szabadidejében.

A szépségverseny résztvevőit dr. Né-
meth Sándor polgármester köszöntöt-
te, majd kezdetét vette a királynőjelöltek 
megmérettetése. A  11 lány első körben a 

Miss Alpok Adria – Vas Megye Szépe 2018. Bük

A közönségdíjas büki Simon VirágA három győztes hölgy a koronával

Olimpici

Vulcano Energia pólójában és Dudik Szon-
ja tervezte szoknyákban lépett kifutóra, és 
adott elő színpadi koreográfiát, majd pedig 
Gyetván Csaba műsorvezető mikrofonja 
előtt ismertettek röviden egy-egy válasz-
tott megyei nevezetességet. A  fürdőruhás 
felvonuláson még inkább meglátszódott, 
kinek igazán „királynői" a mozgása, alakja, 
mennyire tud természetesen viselkedni 
egy ilyen helyzetben. Az utolsó bemutat-
kozáskor estélyi ruhában vonultak fel a 
lányok. Az átöltözések szünetében Szabó 
Ádám és az Energy Dance Büki Tánccso-
port szórakoztatta a közönséget. 

Néhány napig Bük volt a vívóélet központja
Márciusban nyolcadik alkalommal ren-

dezték meg a Büki Sportcsarnokban az 
Olimpici Párbajtőr Grand Prix-t, melynek 
büki állomása az egyik legnépszerűbb a 
sorozatban. Ez egy új versenysorozatként 
2006-ban indult a magyar vívóéletben, 
mely valójában több egy versenynél – 
programsorozat a magyar párbajtőrvívás 
jövőjéért. Célja, hogy új lendületet adjon a 
párbajtőrvívásnak: ösztönözze az utánpót-
lás-nevelést, versenyprogramjával moti-
válja és fejlessze a gyermek, újonc, serdülő 
korosztályba tartozó fiatal vívókat, akikből 
a jövő bajnokai születhetnek – visszaadva 
a magyar párbajtőrvívás egykor ragyogó 
fényét. 12 országból érkeztek vívónöven-
dékek, hogy megmérettessék magukat. 
Létfontosságúak az ilyen rendezvények az 
utánpótlást tekintve, hiszen világ-, Euró-

pa-, és olimpiai bajnokok kerülhetnek ki a 
résztvevők közül. A hétvégi versenyre Ma-
gyarország 22 egyesülete delegált résztve-
vőket. A  résztvevők létszáma is évről évre 
növekszik, ami idén meghaladta a hétszá-
zat. A  pástok mellett beszélgettünk Imre 
Géza világ- és Európa bajnok, többszörös 
olimpiai dobogós párbajtőrvívóval. Tőle 
megtudtuk, hogy mi a különbség a kardví-
vás, tör- és párbajtőr között. A világbajnok 
Bükre Budapesti Honvéd versenyzőivel ér-
kezett. A verseny egyik érdekessége, hogy 
a pástok mellett fiatal versenybírákat lát-
hattunk, akik maguk is szoktak versenyezni. 
Szerencsésnek mondható a sportág, hiszen 
az olimpiának köszönhetően egyre több fi-
atal dönt úgy, hogy ezt a sportot választja. 
Ezt erősíti az évről-évre növekvő nevezői 
kedv is.

A büki verseny rendezéséről a verseny-
sorozat szervezői elismerően nyilatkoztak. 
A  verseny szakmai részét a Szombathelyi 
Vívóakadémia biztosítja. A hétszáz verseny-
zőt többszáz edző, vezető, szülő kísérte, 
akik megismerkedhettek a büki vendég-
szeretettel. Sulicsné Sági Henrietta

A Hotel Caramell Szépe díjat, valamint 
a LuxFotó különdíját Németh Csenge Bor-
bála, a Vulcano Energia különdíját Geren-
csér Dóra kapta, míg a nézők szavazatai 
alapján a közönségdíjat a büki Simon Vi-
rág nyerte el. Utóbbi hölgy a közönség-
díj mellett egy szalaggal is gazdagodott: 
a királynő második udvarhölgye, azaz a 
verseny harmadik helyezettje lett. Első ud-
varhölgy, egyben a verseny második he-
lyezettje Horváth Zsófia lett. Az idei Miss 
Alpok Adria Vas megyei döntőjének nyer-
tese Németh Csenge Borbála.

Sulicsné Sági Henrietta
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Csukás István büki találkozásai

Olvasás óra Csukás Istvánnal

Az Apartman hotel meghívására ér-
kezett Bükre Csukás István, a Nemzet 
Művésze címmel kitüntetett, Kos-
suth-díjas magyar költő, író. Riportunk 
elején elmondta, hogy eredetileg he-
gedűművésznek készült. Életében a 
döntő fordulatot az hozta, amikor a 
Magyar Rádió egy diákköltők részére 
meghirdetett pályázatára az egyik ba-
rátja beküldte néhány versét, és azok-
kal első díjat nyert. 

A zene az egy rendkívül nagy kincs. Na-
gyon nagy szerencsének tartom, hogy az 
akkor híres zeneiskolába kerültem. Lelke-
sen készültem hegedűművésznek, mint 
általában minden dolgomnak. 15-16 éves 
koromban, mint a többi gimnazista bará-
tom, elkezdtem verseket írni. Ezt általában 
ki szokták nőni, de én nem., én folytattam a 
versírást. Később gondolkodtam arról, hogy 
miért nem a hegedűt választottam. Arra 
jutottam, hogy bár ez is művészet, de ez 
interpretál, tehát másnak a művét játssza. 
Bennem az alkotó, költői tehetség erősebb, 
és ezért választottam ezt. A  zene azonban 
nagyon sokat segített nekem mindenben. 

Kezdetben felnőtteknek készültek 
a művek, később kanyarodott a gyer-
mekek felé. Melyik a hálásabb közön-
ség? 

Belekerültem, belekeveredtem ebbe a 
csodálatos birodalomba, a gyermekiro-
dalomba. Költőként indultam és költőként 
működök most is. A versírást nem hagytam 
abba, hanem egy szerencsés pillanatban, 
egy barátom, Kormos István rábeszélt, hogy 

Nem mindennapi élményben volt része 
iskolánk 3. és 4. évfolyamos tanulóinak, hi-
szen a 40 éves Süsü, Pom-Pom, Bagaméri, 
a nagy Ho-ho-hó, Sün Balázs – és sorolhat-
nám tovább és tovább az ismert mesehő-
söket – megalkotójával, Csukás Istvánnal 
találkozhattak a büki városi könyvtár ven-
dégeként. Izgatottan várták a gyerekek 
és a felnőttek is a találkozást sokunk ked-
venc meseírójával. Az olvasás szeretetéről, 
fontosságáról beszélt a bölcs író a kisdiá-
koknak, akik itták minden szavát. Mesélt 
munkásságáról, tevékeny mindennapjairól, 
az ismert versek, mesék, meseregények 
keletkezési körülményeiről. Aztán a nézők 
vehették kezükbe a beszélgetés irányításá-

Csukás István az Apartman Hotelben

írjak a gyerekeknek. Nagyon élvezem, hiszen 
a gyerek óriási közönség, és én is sok ajándé-
kot kapok tőlük. Nekem versenyt kell futnom 
a gyermekek képzeleterejével és hatalmas 
energia kell, hogy ezt kielégítsem. Renge-
t4eg szeretetet, dicsőséget, hírnevet életem-
ben mégis csak ettől kaptam. Két szárnyam 
van, az egyik a költészet, a másik a mese és 
ettől szépen repülök. 

Generációk nőttek fel meséin. Ő a 
szülőatyja a 40 éves Süsünek, A Nagy 
Ho-Ho-Ho-horgásznak, Mirr-Murrnak. 
1975-ben a hollywoodi X. televíziós 
fesztiválon a Keménykalap és krump-
liorr című játékfilm megkapta a fesz-
tivál nagydíját és Az Év Legjobb Gyer-
mekfilmje címet is.

Sok mindent hoztam a gyerekkoromból, 
egészen pontosan neveket. Az első ifjúsági 
regényem írásakor például az elátkozott 
fagyiárus figurát, – akitől senki nem vesz 
fagylaltot, – a kisújszállási fagylaltosról – 
Bagamériről mintáztam. Nekem már csak 
a rímet kellett kitalálni. „Itt van, megjött 
Bagaméri, a fagy lalt ját maga méri! „Óriási 
karriert futott be, élnek még a leszármazot-
tai is, és borzasztóan büszkék, hogy az ősük 
szerepel ebben a filmben. A  gyerekeknek is 
úgy kell írni, mint a felnőtteknek. Anyagot, 
figurát kell gyűjteni, például egy érdekes 
macskát, és érdekesen kell írni. A gyerekiro-
dalomnak azt is köszönhetem, hogy verset 
nem lehet állandóan írni, mert egyrészt 
nincs annyi téma, másrészt én a gyermeki-
rodalomban az össze területet végigzongo-
ráztam. 

Közös fotózkodás-örök emlék

A büki gyerekeknek egy rendhagyó 
irodalomórát tart. Miről fog beszélget-
ni az iskolásokkal?

A gyerekeknek boldogan mesélek, amed-
dig csak bírják. Arról szoktam mesélni, hogy 
miért jó olvasni, miért kell olvasni, és miért 
öröm olvasni. Ezt szoktam vezérszavaknak 
mondani, hogy csak örömből olvassanak. 
Muszájból ne olvasson senki, mivel az unal-
mas. Ha nem tetszik, vagy unja, akkor tegye 
félre; tehát az olvasás legyen egy örömforrás, 
egy élmény és ne tanulás. Ezt azért szoktam 
hangsúlyozni, mert a gyereket oktatják éj-
jel-nappal, legalább a könyvben, filmben ne 
utasítsa senki. Élvezettel olvassa, hiszen akkor 
lesz az övé . Így rengeteg mindent kaphat az 
irodalomtól, meg a neki szóló művészetektől. 
Segít a gyereknek megismerni azt a világot, 
amelybe ő született. A magyar gyereknek ma-
gyar mesét kell olvasni, mert ez az ő világa. 
A  németnek meg német mesét kell olvasni. 
Minden gyereknek olvasni kell, legalább kicsi 
korban, aztán jöhet majd a televízió.

 Sulicsné Sági Henriett

az a remény színe. Arra is fény derült, hogy 
a Koldus és királyfi volt gyermekkora ked-
venc regénye és azt is megtudtuk, hogy a 
Pom-Pom mesék a legkedvesebbek számá-
ra. Elárulta azt is, hogy a mesék szereplőit 
miként nevezi el, és nagy örömünkre meg-
nyugtatott minket, hogy tervezi az eddig 
megjelent mesék folytatását. „Fejben már 
megvan”, csak le kell írni őket! A rendhagyó 
olvasás óra végén közös osztályfotók ké-
szültek – örök emlékül –, majd dedikálta az 
író az otthonról hozott Csukás István köte-
teket. Köszönjük a lehetőséget, az élményt 
és tevékeny munkásságához kívánunk na-
gyon jó egészséget „Pista bácsinak”! 

Baloghné Simon Erika

nak fonalát, hiszen a gyerekek minden apró 
részletre kiterjedő, de tisztelettudó kérdé-
seire válaszolt lelkesen és nagy-nagy türe-
lemmel az író. Megtudhattuk többek kö-
zött, hogy vendégünk a napokban ünnepli 
születésnapját, kedvenc színe a zöld, hiszen 
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Bük bekerült a Top 3-ba

Megjelent a Központi Statisztikai Hivatal 
friss kimutatása, amelyben a 2017-ben, a 
kereskedelmi szálláshelyeken töltött ven-
dégéjszakák száma szerint rangsorolják 
a Budapesten kívüli településeket. A sta-
tisztika nagy örömre ad okot Büknek, 
hiszen bekerültek a TOP 3 legkedveltebb 
úti cél közé. A  külföldi vendégéjszakák 
számát tekintve mg szebb adatokkal 
büszkélkedhet a város, ugyanis így a má-
sodik helyet szerezték meg a rangsorban. 

Spilenberg Andrea, a Bük, Bükfürdő Köz-
hasznú Turisztikai Egyesület elnöke elmond-
ta: nagy öröm volt számukra, amikor szem-
besültek a legfrissebb kimutatásokkal. – Már 
az év folyamán is érzékelhető volt, hogy nagy 
vendégforgalom bonyolódott le mind a büki, 
mind a bükfürdői városrészen. A kereskedel-
mi szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák 
tekintetében csak Hévíz és Hajdúszoboszló 
előz meg minket. Összesen 741.518 vendé-
géjszakát töltöttek kereskedelmi szálláshe-
lyeken a vendégek, ebből 452.250 külföldi, 
289.250 pedig belföldi turistákhoz köthető 
– részletezte az elnök. Emellett az országos 

átlaghoz képest a tartózkodási idő is kiemel-
kedő Bükön. 

De nemcsak a kereskedelmi szálláshelye-
ken, hanem a magánszállásadóknál is jelen-
tős fejlődés tapasztalható, ami az idegenfor-
galmi adóbevételeken is jól látszik.

Pálffy Tamás a büki TDM menedzsere 
kiemelte: jelentősen növekedtek a magán-
szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák is, 
amely összefügésben állhat a magánszállás-
adóknak – 2017-ben első ízben – kiírt mi-
nőségfejlesztési pályázattal is. A  menedzser 
beszélt a vendégösszetételről is. 2017-ben a 
vendégek 40 százaléka belföldi, 25 százaléka 
cseh, 15-15 százaléka osztrák és német volt, 
valamint néhány százalékot tesz ki a lengyel, 
szlovák, orosz vendégek száma. Pálffy Tamás 
szerint ez is jól mutatja, hogy Bük, Bükfürdő 
kezd trendivé válni. 

A szakemberek persze folyamatosan azon 
dolgoznak, hogy ezek a számok tovább nö-
vekedjenek. Emellett a Bükön idén induló, 
nagy léptékű beruházások, fejlesztések va-
lószínűleg hozzájárulnak majd a város vonz-
erejének növeléséhez.  Vadas Krisztina

Bükön találkoztak  
a civil szervezetek

Másodszor találkoztak Vas megyei ci-
vil- és közművelődési szervezetek a 
Vasban-Civilben elnevezésű konferen-
cián. A büki művelődési házban csak-
nem negyven szervezet képviseltette 
magát március 7-én.

Dr. Németh Sándor, Bük polgármestere 
a házigazda szerepében köszöntötte a Vas 
megyei civil szervezetek megjelent kép-
viselőit. A szerdai szakmai találkozó már a 
második alkalom volt, de lesznek még to-
vábbi összejövetelek is.

Meskó Krisztián szervező elmondta: 
az első találkozót a Vas megyei közgyűlés 
és az oszkói illetőségű Hegypásztor Kör 
szervezte decemberben. A célkitűzésük az 
volt, hogy ezzel a fórummal létrehozzanak 
a szervezeteknek egy találkozási pontot, 
ahol megismerhetik egymást. Fontosnak 
tartják ugyanis, hogy a közművelődési és 
civil szerveztek tudjanak egymásról, meg-
oszthassák tapasztalataikat, elmondhassák 
az aktualitásaikat és megerősítsék egymást. 
Meskó Krisztián kiemelte: ez egy hiánypót-
ló rendezvény Vas megyében, amelyet ne-
gyedévente ismételnek meg, és a megyei 
művelődési és civil fórum elnevezést kapta. 
Előzetesen a megyei közgyűlés és a hegy-
pásztor kör volt a szervező decemberben, 
most ez a másodikitt Bükön. A szervezetek 
képviselői szívesen jönnek el a találkozókra, 
aktívan részt vesznek a közös munkában. 
AZ első fórumot Szombathelyen tartották, 
akkor 40-50-en jöttek el, a büki találkozón 
30-40-en vettek részt. A  szervező kiemel-
te: van létjogosultsága a rendezvénynek, 
ugyanis ennél többen jeleztek vissza, csak 
valamilyen oknál fogva személyesen nem 
tudtak részt venni a találkozón. 

A második Vasban-civilben fórumon 
először dr. Németh Sándor beszélt a Bükön 
folyamatban lévő, vagy hamarosan kezdő-
dő fejlesztésekről és azok kultúrára, rendez-
vényekre gyakorolt hatásairól. Emellett a 
résztvevők megismerhették a művelődési 
házban folyó közművelődési programso-
rozatot, az Olvasószemüveget is. Emellett 
a fórumon foglalkoztak a helyi értéktárak 
munkájával, a digitális jólét pályázattal is, és 
a Nemzeti Művelődési Intézet képviselője 
is beszélt az aktualitásokról. A jelenlévők az 
esemény végén megfogalmazták a közös 
irányokat, az összefogás lehetőségeit, majd 
jó hangulatú ebéddel zárták a második ta-
lálkozót. Vadas Krisztina
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Felsős megemlékezés

Iskolánk felsőtagozatos tanulói március 
14-én rendkívüli tanítási nap keretében 
emlékeztek meg az 1848-49-es forrada-
lom és szabadságharcról. 

Reggel a Templomparkban található ’48-
as emlékműnél tartottunk megemlékezést. 
Hárominé Orbán Erika igazgatóhelyettes 
ünnepi beszéde után a szakközépiskola 
tanulói versekkel, az 5. évfolyam tanulói 
verbunkos dalokkal elevenítették fel a sza-
badságharc eseményeit. Az ünnepség zá-
rásaként megkoszorúztuk az emlékművet, 
a diákönkormányzat képviselői Böcskör Ka-
talin tanárnő vezetésével iskolánk névadó-
jának sírjánál, valamint a honvédsíroknál 
rótták le kegyeletüket.

A programsorozat az iskolában rendkívüli 
tanórák keretében különböző helyszíneken 
folytatódott az 5-6. illetve 7-8. évfolyamos 
diákoknak.

A Pilvaker egy létező kezdeményezés, 
előadás. Korunk Dj-i, rapperei, énekesei gon-
dolták újra Petőfi Sándor, Arany János, József 
Attila verseit és öntötték modern formába. 
Ezen a helyszínen a tanulóknak klip részletek 
alapján kellett felismerni az eredeti vers íróját, 
címét, illetve rap részleteket kellett párosíta-
niuk a kifüggesztett eredeti versekkel.

A Tömlöcben, azaz a kódfejtős játékban 
az 5. és 6. osztályos tanulók küzdöttek, hogy 
egyre több számkombinációt fejtsenek meg, 
és nyíljon ki a zár. A bőröndök újabb és újabb 
feladványokat rejtettek, melyek megoldásá-
hoz szükséges volt némi logikára és termé-
szetesen a szabadságharchoz kapcsolódó 
történelmi és irodalmi ismereteik felidézésé-
re. A gyerekek nagy izgalommal és hatalmas 
lelkesedéssel dolgoztak a feladványokon. 
Közös erővel oldották meg a keresztrejtvé-

nyeket, a titkosírásokat, keresték az eltévedt 
verssorokat vagy éppen térképészkedtek.

Lehet egy kérdéssel több? Hangzott el a 
foglalkoztató teremben a '48-as qvíz résztve-
vői között. Az egykor népszerű tévés vetél-
kedő mintájára csapatokban mérték össze 
tudásukat a hetedik- nyolcadikos diákok az 
1848- as szabadságharc történetéről, a re-
formkor nagyjairól, iskolánk névadójáról. Az 
alábbi témakörökből kérhettek kérdéseket 
egymástól: Hol járunk? Ki vagyok én? Név-
adónk, Apróban, Nótázva, Vers-Szavak. Fel 
kellett ismerni Petőfi verseit az összekevert 
szavakból. Ha a Kossuth nótát tudták folytat-
ni a megadott első sor után és elénekelték 
plusz pontot is kaphattak. Izgatottan számol-
ták az összegyűjtött bankókat a diákok, me-
lyeket a vetélkedő végén a menetlevelükben 
pontokra váltottunk.

A huszártáborban a csapatok hat állomá-
son- lovaglás, dárdadobás, védősánc építés 
medicinlabdából, hídon átkelés, célba do-
bás, kardvívás – mérték össze erejüket.

Hagyományőrző kézműves foglalkozás 
keretén belül a nemzeti zászló színeit fel-
használva papírból vágtak, hajtogattak, ra-
gasztottak a lelkes 5. és 6. osztályos tanulók 
trikolor kitűzőt, melyet a foglalkozások végén 
elhelyeztek iskolánk névadójának szobránál.

A PPTIPP foglalkozáson a csapatok diákon 
tekintették meg a híres csatákat, a szabad-
ságharc meghatározó személyeit, majd a 
látottakhoz kapcsolódó TOTÓ-t töltöttek ki.

Úgy érezzük, a rendhagyó interaktív meg-
emlékezéssel közelebb hoztuk iskolánk diák-
jai számára 1848. március 15-e szellemiségét. 
Minden évfolyam lelkesen, nagy kedvvel vett 
részt ezen a különleges tanítási napon.

 Sulyok Andrea

Vannak napok,  
melyek nem 
szállnak el

Iskolánk tanulóival az idei évben 
rendhagyó módon emlékeztünk a 
forradalom és szabadságharc 170. 
évfordulóján. 

Igyekeztünk minél közelebbi vinni a 
gyerekekhez az 1848-ban lezajlott ese-
ményeket és életkori sajátosságaiknak 
megfelelően elevenítettük fel a dicső 
nap emlékét. 

Az alsó tagozatosokkal már napokkal 
az ünnep előtt sokat beszélgettünk a 
márciusi ifjakról a tanórákon, a napközi-
ben. Sokszor csak maguktól is elkezdték 
szavalni a Nemzeti dalt a legkisebbek is. 
Kossuth Lajos oly sokszor üzent nekünk 
dalban, hogy talán már az iskola előtt 
elhaladók is velünk együtt énekeltek. 
Különböző formákkal megjelenített 
nemzeti színű kokárdákba öltöztették 
a tanító nénik a folyosókat, a tanter-
mek ablakait is. Az ünnepi délelőttön 
alkalomhoz illő tevékenységeket vé-
geztünk. Az osztályokban készültek a 
huszárok különböző kézműves techni-
kákkal, tenyérnyomatú kokárda hagyott 
maradandó nyomot a másodikosok fo-
lyosóján. Kokárdát varrtak a legnagyob-
bak – és az ünnepségen viselték is azt. 
Óriásszínező segítségével elevenedett 
meg a Nemzeti Múzeum tere, készültek 
a tablók, nemzeti színű kosárkák Petőfi 
arcképével. 

A délelőtt második felében közös 
ünnepre gyűltünk össze az alsósokkal 
a Művelődési Központ nagytermében. 
„Zászlók díszítik ma az utcákat végig” 
– zengték a kis elsősök a közös versbe, 
melyet a harmadik-negyedikesek emlé-
kező műsora követett. 

Felidézték Jókai 12 pontját, Kossuth 
toborzó beszédét és talán úgy, mint ak-
kor, 170 évvel ezelőtt bátran mondták a 
gyerekek együtt: „Esküszünk, esküszünk, 
hogy rabok tovább nem leszünk!” Az 
ünnep zárásaként a Szelídgesztenyék 
együttes felemelő hangulatú műsorán 
énekeltünk együtt gyerekek és felnőt-
tek a tavaszról, a zászlóról, hazánkról, 
Magyarországról és Kossuth Lajosról. 
A  kokárdát büszkén viselő kisdiákok 
számára is mindig emlékezetes lesz ez 
a dicső nap!

Baloghné Simon Erika
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– a  tervezett bükfürdői beruházások miatt 
esetlegesen módosulhat, de erről a későb-
biekben tudnak pontos információt adni. 

Jó hír, hogy mindössze egyetlen alkalom-
mal tart zárva a piac, 2018. július 20-án, a 13. 
Gyógy-Bor Napok és Büki Gasztrofesztivál 
időtartama alatt. 
Tervezett nyitva tartás:
2018. április 20.–május 25. 15.00–19.00 óra 
2018. június 1.–szeptember 7. 16.00–20.00 óra 
2018. szeptember 14.–október 12. 15.00–
18.00 óra 

Nevezési feltételek: büki, bükfürdői lak-, szék- 
vagy telephellyel rendelkező, TDM Egyesületi 
Tag egyesületek, vállalkozások, magánszemé-
lyek 3 vagy 4 fős csapatai az alábbi adatok fel-
tüntetésével:
- csapat neve (az előző évekhez hasonlóan kre-
ativitást várunk)
- a résztvevő játékosok száma
- a résztvevő játékosok neve

Nevezési díj:  3000.-Ft / fő, amely az ener-

dosult, bízva abban, hogy további dinamikus 
fejlődést generál. 

A támogatási döntés időpontja 2018.ápri-
lis 6, majd ezt követően kerül sor a pályázók 
értesítésére és a támogatási szerződések 
megkötésére. 

 A pályázat jó példája az összefogásnak, az 
együtt gondolkodásnak, ami minden fél szá-
mára nyertes helyzetet teremt.

Pár hét múlva – április 20-án újra kinyit 
a helyiek és a vendégek által egyaránt 
kedvelt Bükfürdői Termelői Piac

2018. március 12-én délután tartotta im-
már hagyományos piacos megbeszélését a 
szervező turisztikai menedzsment szervezet, 
ahol bejelentették az idei nyitva tartást is. 

A tavasztól őszig tartó szezonban 25 al-
kalommal vásárolhatunk a termelőktől és 
kézművesektől, akik október 12-ig várják az 
érdeklődőket. A  piac helyszíne – a Tourin-
fo iroda melletti egykori autóbuszállomás 

A helyi TDM szervezet idén hetedik alka-
lommal szervezi meg a hagyományos női 
bowling kupát, ahol a helyi lányok-asz-
szonyok vidám csapatai mérhetik össze 
bowling tudásukat.

Időpont: 2018. április 26. csütörtök, 14 óra.
Az idei megmérettetés helyszíne a Napsu-

gár Játszópark. 
A TDM Kupa fő díja: Vándorserleg. A jelent-

kezés határideje: 2018. április 12. (csütörtök)

sára, amelyre már az első napokban rekord-
számú anyag érkezett be. 

Az előző évhez hasonlóan a szobakiadók 
az általuk az előző (2017.) évben befizetett 
idegenforgalmi adó összegének 50%-ig tud-
tak pályázni, illetve elvárás volt, hogy tagja 
legyen a helyi TDM-szervezetnek (BBKTE) és 
a Büki Szobakiadók Szövetségének is. Az idei 
évben a keretösszeg 9 000 000.-forintra mó-

giapótló vacsora költségét is tartalmazza.
A Kupán való részvétel feltétele a nevezési 

díj legkésőbb 2018. április 12-ig történő kész-
pénzes befizetése (csapatonként egy összeg-
ben) a büki Tourinform és a bükfürdői Tourinfo 
irodában.
A tornát követő ünnepélyes díjkiosztó és vacsora: 

Időpont: 2018. április 26. 18.00 óra 
Helyszín: Fürdő Étterem, Bükfürdő
Szeretettel várjuk a csapatok jelentkezését!

Hamarosan nyit a Bükfürdői Termelői Piac

az összeszokott csapat évek óta legyőzhetet-
len. Az idei ezüstérmes a Greenfield csapata 
lett, a harmadik helyezést pedig a Caramell 
focistái nyerték meg. 

A büki Kes Pub étteremben tartott díjki-
osztó-energiapótló vacsorán az érmes he-
lyezések mellett oklevéllel díjazták a legjobb 
kapust, a torna gólkirályát, valamint a legjobb 
mezőnyjátékost. Az egyéni teljesítményeken 

Kilencedik alkalommal mérték össze 
futball tudásukat a büki, bükfürdői szol-
gáltatók csapatai. A  helyi turisztikai me-
nedzsment által szervezett sportrendez-
vényen ismét a győzött a papírforma. 

2018. február 20-án kilencedszer rendezték 
meg a TDM foci kupát a büki Sportcsarnok-
ban. Az idei teremtornán összesen 8 csapat 
vett részt, a játékosok négyes csoportokban, 
két fordulóban mérték össze futball tudásukat, 
majd ezt követően került sor az elődöntőkre és 
a dobogós helyekért folytatott meccsekre. 

A résztvevő csapatok sportszerű küzdel-
met folytattak a győzelemért és az előző al-
kalmakhoz hasonlóan ismét jó hangulatban 
telt a kedd délután.

A trófeát végül a Büki Öregfiúk nyerték el, 

9. TDM férfi focikupa 

VII. TDM Női Bowling kupa

Nagyszámú pályázati anyag érkezett be  
az egyéb szálláshelyek számára kiírt minőségfejlesztési pályázatra

kívül a Fair Play díj is gazdára talált, továbbá 
ösztönzésként a legkevesebb pontot szerzett 
csapatot is oklevéllel és pezsgővel jutalmaz-
ták. Idén egy új kategóriát is bevezettek a 
szervezők, a szurkoló hölgyek szavazhattak a 
Legsármosabb focistára is. 

Díjazottak: Legjobb mezőny játékos: Sán-
dor Tamás, Büki Öregfiúk; Legjobb kapus: 
Petrovics János, Büki Öregfiúk; Gólkirály: Ka-
sza Péter, Danubius B.; Legsármosabb focis-
ta: Németh Botond, Caramell; Futottak még 
kategória: Büki Gyógyfürdő Zrt.; Fair play díj: 
Hunguest Hotel Répce Gold

Helyezés: 
1. Büki Öregfiúk, 2. Greenfield, 3. Caramell, 

4. Danubius B, 5. TDM, 6. Danubius A, 7. Hun-
guest Hotel Répce Gold, 8. Büki Gyógyfürdő 

Az oldalt összeállította: Horváth Lívia

A pályázatot kiíró turisztikai menedzs-
ment szervezet nagy sikernek könyveli 
el, hogy a vártnál magasabb, kiemelkedő 
érdeklődés övezte az idei szállásadói pá-
lyázatot, amelynek célja a büki, bükfürdői 
magánszálláshelyek nívójának maga-
sabb szintre emelése.

2018. március 8 és március 26. között nyílt 
lehetőség minőségfejlesztési pályázat beadá-
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A zord télben is játszottak a válogatottak a büki műfüvesen

A BTK  
kosárlabda  

szakosztály hírei

Február végén az U17-es, március 
elején az U19-es női magyar labdarú-
gó-válogatott érkezett a Büki Sport-
centrumba egy-egy mini edzőtáborba, 
hogy ezzel is hangolódhassanak a hó-
nap végi Európa-bajnoki Elit Kör meg-
mérettetéseire.

A Schumi Dorottya szövetségi kapitány 
vezette U17-esek Ausztria hasonló korú fi-
ataljaival vívtak volna egy páros mérkőzést. 
Azért a feltételes mód, mert az első találko-
zót az aznapi hóvihar, hófúvások miatt nem 
lehetett megrendezni. Hiába állt rendelke-
zésre a műfüves pálya, a rendezvény orvosi 

Szépen ünnepeli fennállásának 20. 
évfordulóját a bajnokságban a kosár-
labda csapat. 

Az edzéseken Csókáné Mónika remek 
munkát végez. A  fiatal játékosok kitartó 
munkával nagyon szépen fejlődnek.

Az alapszakaszt 5 győzelemmel és 7 
vereséggel zárta a csapat. 1 győzelmen 
múlott a felsőházba kerülés, ami nagy 
bravúr lett volna. 

Jelenleg az alsóházi csoportban 2. he-
lyen állunk 5 győzelemmel és 1 vereség-
gel. Reális esély van az első hely megszer-
zésére:

Mérkőzések eredményei:
BÜKI TK – DECK BISTRO SE 65-51 
BÜKI TK – RÉPCELAK SE 55-22
DECK BISTRO SE – BÜKI TK 68-57
RÉPCELAK SE – BÜKI TK  31-63 
BÜKI TK – VASVÁRI KSE  90-38
KŐSZEGI SE – BÜKI TK  47-58

Következő hazai mérkőzések:
2018. március 22. 18:45
Büki-TK – Cosmos Home
2018. árilis 4. 18:45
Büki-TK – Szombathelyi SI KA/ U18
2018. április 19. 18:45
Büki-TK – Kőszegi SE

Szeretettel várunk mindenkit! 

biztosításáért felelős mentőszolgálat túl 
kockázatosnak ítélte meg a körülményeket, 
tartott tőle, hogy egy esetleges sérülés ese-
tén az ellátandó játékost a hófúvás miatt 
nem tudják beszállítani a kórházba, ezért 
lemondta a mérkőzést. Az első tervezett 
meccs tehát elmaradt, a másodikat mínusz 
9 Celsius fokos hidegben viszont megren-
dezték, és 1-1-es döntetlennel zárul. A U17-
es lányok a hónap végén visszatértek Bükre 
és március 23-án, 26-án és 29-én itt próbál-
ják meg kiharcolni az Eb-döntőbe jutást. 
A  minitornán a mieink ellenfelei: Olaszor-
szág, Csehország és Szerbia. 

Az U19-es női együttes, Turtóczky 
Sándor csapata március elején a a fin-
nekkel vívott egy dupla mérkőzést Bü-
kön, a télies időjárási viszonyok miatt 
szintén műfüves pályánkon. A sok sérült, 
beteg miatt tartalékos nemzeti csapat az 
első találkozón még helytállt (0-2), a visz-
szavágón viszont egy csúnya vereségbe 
(0-6) futott bele, ami rávilágított, hogy a 
szintén hazai rendezésű (Telki a helyszín) 
Elit Körben jóval többre lesz szükség a 
mieinktől még a tisztes eredmény eléré-
séhez is. 

Falussy Péter

1%-os felajánlás
Kérjük, hogy ajánlja fel adójának 1%-át gyermekünk  
gyógyításához: Együtt Ábel Egészségéért Alapítvány.  
Adószáma: 18627019-1-18
Köszönjük!
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Szomorúan hallottuk a hírt: 93 éves ko-
rában elhunyt Pék Miklós, Vas megye, 
Szombathely és Bük felejthetetlen asz-
taliteniszezője, edzője és sportvezető-
je, aki életéből 75 évet fordított szere-
tett sportja ápolására.

Pék Miklós 1925. február 05-én szüle-
tett Zala megyében, de már fiatal kora óta 
Szombathelyen élt. Versenyzői eredmé-
nyei közül kiemelkedik, hogy ő Vas megye 
örökös asztalitenisz bajnoka 25 megyei 
bajnoki címmel, többszörös Dunántúl baj-
nok és párosban országos Vidék Bajnok 
is volt. 1950-ben már szerepelt a buda-
pesti asztalitenisz világbajnokságon, ahol 
a nyolcad döntőbe jutott. A  különböző 
csapatbajnokságokban 15 éven keresztül 
I. osztályú versenyzőként szerepelt buda-
pesti, pécsi és szombathelyi csapatokban, 
melyeknek húzó embere volt.

1951-től edzőkén is részt vállalt a me-
gye asztalitenisz életében, 10 évig a Saba-
ria NB I-es női csapatát irányította. Négy 
generáció férfi és női versenyzője nőtt fel 
keze alatt, akik közül sokan neves sporto-
lók lettek. Sportvezetői munkáját mindig 
a kitartás, az állhatatosság, egyfajta meg-
szállottság jellemezte.

1993-ban oroszlánrészt vállalt Vas me-
gye asztalitenisz életének ujjá élesztésé-
ben, amikor is szervező munkája által a 

IN MEMORIAM: PÉK MIKLÓS
(1925 – 2018

Csonka Klaudia

szombathelyi és a büki pingpong élet is 
új erőre kapott. 1994-től a Büki Testedzők 
Köre asztalitenisz csapatának igazolt já-
tékosa és edzője lett. Az ő munkájának is 
meghatározó szerepe volt abban, hogy a 
büki csapat 1995-ben bekerülve az NB III-
ba nem egészen 10 év alatt az Extra Liga 
dobogójáig jutott. Jelentős eredményeket 
ért el Pék Miklós a büki fiatalok nevelésé-
ben, hiszen tanítványai közül többen a 
90-es években az országos ranglistára is 
felkerültek.

Pék Miklós azon kevés magyar ping-
pongozó közé tartozott, aki – büki színek-
ben, 5 sporttársával együtt – az 1995-ös 
I. Bécs-i Veterán Európa-bajnokságtól 
kezdődően a 2011-es IX. Libereci Veterán 
Európa-bajnokságig bezárólag valameny-
nyi kontinens bajokságnak aktív részt-
vevője volt (1995 Bécs, 1997 Prága, 1999 
Göteborg, 2001 Ärchus, 2003 Courmayeur, 
2005 Pozsony, 2007 Rotterdam, 2009 Po-
rec, 2011 Liberec) és ezeken több ízben is 
dobogós helyezésekért játszhatott, sőt 86 
évesen Liberecben Európa-bajnoki bron-
zérmet szerzett. Legnagyobb sikerét még-
is 2006-ban Brémában a 13. Veterán Világ-
bajnokságon érte el, ahol büki színekben 
világbajnoki bronzérmes lett, melyhez 
hasonló teljesítménnyel a büki sport tör-
ténetében nem találkozhatunk.

Újabb nagy sikert aratott  
a Büki Birkózó Club versenyzője

2018. március 3-án, Sárospatakon zaj-
lott a kadet szabadfogású és női válo-
gató verseny.

A Büki Birkózó Club négy versenyzővel 
indult a megmérettetésen. Három fiú és 
egy lány képviselte csapatunkat.

Sajnos a fiúk közül Kovács Félixnek 60 kg-
ban és Kiss Lászlónak 80 kg-ban nem sikerült 
jól a verseny és kiestek. Csonka Bence pedig, 
51kg-ban az ötödik helyet szerezte meg.

A nagy bravúrt egyesületünknek Cson-
ka Klaudia szállította lány 57 kg-ban.

Négy sima tus győzelemmel végigmasí-

rozott az egész mezőnyön és megnyerte 
a versenyt. Érett, taktikus és fegyelmezett 
birkózásának köszönhetően állhatott fel a 
dobogó legfelső fokára. 

Dia egy másfél éves sérülésből való lá-
badozás után tért vissza újra a szőnyegre, 
és bizonyította, hogy továbbra is számolni 
kell vele a kadet válogatottnál. Kitartása 
végre kifizetődött, egy nagyon szépen 
csillogó aranyéremmel.

Egy első és egy ötödik hellyel olyan nagy 
egyesületeket előztünk meg a csapatver-
senyben, mint az UTE, vagy a Haladás.

Sok kitüntetése, elismerése közül leg-
büszkébb az "Asztaliteniszért" életmű dí-
jára volt, melyet Budapesten 1997-ben a 
Magyar Asztalitenisz Szövetség elnökétől 
vehetett át. 1999-ben – elsősorban büki 
tevékenysége miatt – dr. Varga Zoltántól 
megyei elismerésben részesült, 2012-ben 
a Magyar Asztalitenisz Szövetség „Az asz-
talitenisz sportért végzett több évtizedes 
kiemelkedő munkája elismeréseként” el-
nevezésű emlékplakettet adományozta 
számára, 2015-ben pedig 90. születésnap-
ja alkalmából többek között Vas Megye 
Közgyűlése Elnökének Emlékplakettjét, 
nemzeti ünnepünk alkalmából pedig 
„Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért 
Sport Tagozata” elismerést kapta.

Pék Miklós a közel 20 éves büki spor-
tolói, edzői, szakvezetői munkája során 
településünkön sok barátot, ismerőst szer-
zett, akik most fájó szívvel, de őszinte há-
lával gondolunk rá és ezúttal is köszönetet 
mondunk neki az itt végzett munkájáért. 
Szinte fel sem tudjuk fogni, hogy többé 
már nem találkozhatunk örökké vidám, 
sportos alakjával, kedves egyéniségével.

Kedves Miki bácsi! Bánatos szívvel bú-
csúzunk tőled és emlékedet szívünkben 
megőrizzük!

Antalovits György
Büki TK Asztalitenisz Szakosztálya
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a fekete hegedűsig
Dragomán, Szabó T.,  

Dés az Olvasószemüvegben

Március 21. A Költészet világnapja. Az Olvasószemüveg ren-
dezvény szervezői nem is gondoltak erre a jeles napra, ami-
kor Szabó T. Anna költő-műfordítót, Dragomán György írót és 
Dés András jazz zenészt meghívták a könyvtár programsoro-
zatára.
Szabó T. Anna Weöres és saját nyelvtörős és humoros verseit 
hozta el a 3-4. osztályos gyermekeknek, amelyekre Dés András 
improvizált zenét ütőhangszereinek segítségével. A komponá-
lásból a diákok sem maradhattak ki. 
Megszületett a pontyogás, mint ritmusozás a szájjal, illetve 
megszületett a chili paprika szimfónia is a költőnő „fűszeres” 
verséhez. A rendkívüli irodalom órák folytatásaként Dragomán 
György író a 7-8. osztályos diákoknak két novelláját olvasta fel, s 
közben életének pillanatairól, „A fehér király” c. könyv születésé-
ről, az olvasás fontosságáról mesélt. 
Az esti programban már közösen álltak a színpadra, ahol a kor-
társ költészet, irodalom és zene ötvöződésének harmóniájából, 
a mindennapi élettöredékek morzsáiból kapott részleteket a 
felnőtt olvasóközönség.

Haizler Lászlóné

Rúgd a bőrtől  
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MEDICAL
CENTER

BELGYÓGYÁSZAT-GASZTROENTEROLÓGIA

BŐRGYÓGYÁSZAT-KOZMETOLÓGIA  

KARDIOLÓGIA

NŐGYÓGYÁSZAT

ORTOPÉD-TRAUMATOLÓGIA

REUMATOLÓGIA  

ULTRAHANG DIAGNOSZTIKA

UROLÓGIA

FIZIO- ÉS FIZIKOTERÁPIA

LABORVIZSGÁLATOK

Bejelentkezés
Mobil: +36 30 511 9339
E-mail: medical@caramell.hu

CARAMELL MEDICAL CENTER
 by Caramell Premium Resort **** superior

9740 Bükfürdő, Európa út 18. D. ép. I. em.
www.caramellmedical.hu
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