
a Vas Megyei Levéltárban kezdtem ennek 
a feltárását. Itt érdeklődtem, hogy tudnak e 
valamit róla. Balogh Lajos írása óta sok idő 
eltelt, fejlődött a technika, és a korábban ke-
letkezett anyagokat digitálisan is kezdték fel-
dolgozni. Ebben a korábban említett osztrák 
könyvben van egy jelzetszáma az oklevél-
nek, ami alapján a szombathelyi kollégák 
már tudtak keresni. A Magyar Nemzeti Le-
véltár keresőjében találtak egy mikrofilmet, 
akkor lehetett látni, hogy milyen oklevélről 
van szó. Egy eléggé elmosódott, fekete-fe-
hér mikrofilm volt, de ekkor döbbentünk rá, 
hogy ez az anyag nem Ausztriában, hanem 
Magyarországon van. Valószínű, hogy a hat-
vanas években vihették mikrofilmre. Így a 
keresés útja Budapestre vezetett.

A Magyar Nemzeti Levéltárba is elláto-
gattam, de kiderült, hogy az oklevél még-

Megtalálták a 750 éves dokumentumot

sem ott található. Annyi azonban egyér-
telmű volt, hogy a Magyar Tudományos 
Akadémia kézirattárába szállították. Az is 
kiderült, hogy egy új jelzetszámot kapott a 
dokumentum. Az akadémia felé ezt jeleztük 
és ott megtalálták a dokumentumot kitűnő 
minőségben. Megdöbbentő, hogy egy 750 
éves papíron, 750 éves tintával mennyire jól 
olvasható a szöveg. Ezt követően a Magyar 
Tudományos Akadémia a lehető legna-
gyobb felbontásban az önkormányzat szá-
mára elküldte az oklevél digitális változatát. 
Ez mindössze ezerötszáz forintjába került 
az önkormányzatnak. Így a városházán és 
a könyvtárban is rendelkezünk a dokumen-
tummal. Lehetőséget adott az akadémia 
arra, hogy az anyagot publikáláshoz is fel le-
hessen használni. De szeretnénk az anyagot 
a Büki Újság révén közkinccsé tenni.

Az oklevél jelzetszáma: MTA KIK Kézirattár K 312/19

A januári Büki Újságban még arról szá-
moltunk be, hogy a település alapításá-
nak 750. évfordulóját egy burgenlandi 
levéltárban lévő oklevélből tudhatjuk. Az 
oklevél után kutatva dr. Németh Sándor 
polgármester úr a szombathelyi levéltár-
ban egy jelzetszámot kapott a dokumen-
tumról, a történet aztán így folytatódott:

– Korábban már említettem, hogy ez az 
1265-ből származó oklevél Balogh Lajos 
nyelvész kutatásaiból került elő, és a Vasi 
Szemle 2000. évi negyedik számában már 
megjelent, hogy latin nyelven egy burgen-
landi levéltárban már említik Bük települést, 
az akkori Byk leírt formában. Szokás, hogy 
az ilyen régi okleveleknek a tartalmát ösz-
szegyűjtve leírják, és egy 1955-ben az Ur-
kundes Buch Burgenlandesban jelent meg 
ennek az oklevélnek a tartalma, s ebben az 
a bizonyos szövegrészlet „Stephan fili Paul 
de Byk” , ami azt jelenti, hogy a büki Pál fia 
István, s a Bük név itt egyértelműen telepü-
lésnévre utal. A szövegkörnyezetből kiderül, 
hogy ez az oklevél egy határbejárást tar-
talmaz, amiben szerepelnek olyan nevek, 
amelyek alapján a Byk, a mi településünket 
jelentik. Hiszen az oklevélben szerepel a 
Répce, Bő település, ami egyértelműen mu-
tatja az akkori falut. De szerepel Hóbaj nevű 
falu is, ami valószínű, hogy Bük és Bő között 
volt valahol. A középkori település szerkezet 
jóval sűrűbb volt a mainál, és hát a történe-
lem során sok település elpusztult.

Az első közlést követően mindenki el-
könyvelte, hogy ha osztrák forrásban talál-
ható ez a levél, akkor biztos osztrák levéltár-
ban is van. Ebbe nem nyugodtam bele, és 
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Dunai Tamás előadói estje
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Virágos Bükért

Palya Bea koncert

Utazás kiállítás
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  Büki ÚjságJ EGYZ ő I   KÖZ L E M ÉN Y

A Vas Megyei Kormányhivatal Kőszegi 
Járási Hivatala az alábbi tájékoztatást 
adta a 2015. március 1. napjától változó 
segélyezési eljárással kapcsolatban.

A segélyezési rendszer 2015. március 
1-jei átalakításával a járási hivatalokhoz 
kerül a foglalkoztatást helyettesítő támo-
gatás, valamint az egészségkárosodási és 
gyermekfelügyeleti támogatás, mint pénz-
beli szociális ellátás.

A fenti időponttól az addig jegyzői ha-
táskörben biztosított aktív korúak ellátása 
járási hatáskörbe kerül, valamint meg-
változnak a pénzbeli ellátási formák is, 
így az eddigi „rendszeres szociális segély” 
megszűnik, és bevezetik az „egészségká-
rosodási és gyermekfelügyeletei támoga-
tást”, illetve megmarad a foglalkoztatást 
helyettesítő támogatás. Az egészségkáro-
sodottak és azok, akik nem tudják megol-
dani gyermekük felügyeletét, ugyanazon 
jogosultsági feltételek mellett részesülnek 
a rendszeres szociális segély helyébe lépő 
egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti 
támogatásban, mint a korábbi rendszeres 
szociális segélyben. A hatáskörváltással 
összefüggésben az ügyfeleknek nincs te-
endője, az új ellátásra való jogosultságukat 
a jegyzők február végéig hivatalból felül-
vizsgálják. 

A járási hivatal hatáskörébe tartozó 
ügyekben (időskorúak járadéka, ápolási díj, 
közgyógyellátás, egészségügyi szolgálta-
tásra való jogosultság megállapítása, aktív 
korúak ellátása) a kérelmeket az ügyfelek a 
lakcímük szerint illetékes polgármesteri hi-
vataloknál, közös önkormányzati hivatalok-
nál is benyújthatják, a bevett kérelmeket 5 
napon belül továbbítják. 

Jegyzői közlemény

Büki Közös Önkormányzati Hivatal felhívja 
a lakosság figyelmét, hogy 2015. március 
23-tól 27-ig lehetősége lesz a lakosságnak 
az E-HULLADÉK szabályszerű elhelyezésére.

A felesleges és használhatatlan hűtőket, 
elektromos gépeket, Tv-ket, számítástech-
nikai eszközöket, stb. a Parkom Nonprofit 
Kft. telephelyén (Jókai u. 24.) ügyfélfogadá-
si időben a fenti napokon díjmentesen el 
lehet helyezni. 

Az onnan történő környezetkárosítás 
nélküli elszállítást, valamint a feldolgozást, 

semlegesítést az erre feljogosított szakcég 
végzi.

Kérjük a lakosságot, hogy az e-hulla-
dék telephelyre való eljuttatásával tegyék 
lehetővé a szabályszerű elszállítást, és ne 
adjanak lehetőséget a guberálók vandál te-
vékenységének, hiszen emiatt elsősorban 
az ingatlanok tulajdonosai bosszankodnak 
és a szétvert készülékek maradványait is 
Önöknek kell eltávolítani.

További információk és egyeztetés: 
Parkom Nonprofit Kft 94/558-461

Büki Közös Önkormányzati Hivatal felhívja 
a lakosság figyelmét, hogy 2015. márci-
us 30-án, a város területén Felsőbükön és 
BÜKFÜRDŐ területén, 2015. április 1-én, a 
város területén Közép- és Alsóbükön LOM-
TALANÍTÁST végeznek.

Kérjük a lakosságot és az üdülőtulajdo-
nosokat, hogy a tél folyamán felgyülemlett 
lomtalanítási hulladékukat a bejáratok előtt 
szíveskedjenek elhelyezni!

(A kirakott lim-lomot a Parkom Non-
profit Kft munkatársai térítésmentesen el-
szállítják)

Veszélyes hulladékot, fanyesedéket és 
építési törmeléket nem szállítanak el!

Kérjük, hogy a kihelyezést a köztisztaság 
és a közbiztonság veszélyeztetése nélkül 
szíveskedjenek megoldani.Felhívás !

Felhívás !

Március 5-ig még a települési önkor-
mányzatok folyósítják a támogatási össze-
get, a márciusra járó, április 5-ig esedékes 
támogatási összeg kiutalásáról a megyei 
kormányhivatalok gondoskodnak a járási 
hivatalok adatszolgáltatása alapján.

Az aktív korúak ellátásával kapcsolatos 
kérelmek benyújtására a Vas Megyei Kor-
mányhivatal Kőszegi Járási Hivatala illeté-
kességi területén az alábbi helyszíneken 
lesz lehetőség:

a Kőszegi Járási Hivatal Törzshivatalában 
(9730 Kőszeg, Kossuth u. 15. szám alatt),

a településeken működő ügysegédeknél 
az alábbi helyszíneken és időpontokban:

Bük, Széchenyi u. 44. – hétfő: 8.00-16.00, 
szerda: 8.00-17.00, péntek 8.00-12.00

Iklanberény, Fő u. 39. – minden hónap 
utolsó szerdáján 15.00-16.00.

a kérelmező lakcíme szerint illetékes te-
lepülési önkormányzat polgármesteri hiva-
talánál (csak közreműködő szervként jár el), 

a kormányablakoknál (csak közreműkö-
dő szervként jár el) 9730 Kőszeg, Jurisics tér 
6. szám alatt, illetve 9735 Csepreg, Széche-
nyi tér 27. szám alatt.

Az önkormányzat a fenti változások kap-
csán új helyi rendeletet alkotott a szociális 
ellátásokról. A rendelet 2015. március 1. 
napján lépett hatályba.

Törvény alapján megszűnik a normatív 
lakásfenntartási támogatás, az önkormány-
zati segély, a méltányossági közgyógyellá-
tás és méltányossági ápolási díj.

A szociális gondoskodás helyi szabályairól 
szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rende-
letében Bük Város Önkormányzata a meg-
szüntetett támogatások pótlása érdekében a 
következő segélyezési formákat szabályozza:

Az állam által megszüntetett normatív 
lakásfenntartási támogatás helyett la-
kásfenntartáshoz nyújtott települési tá-
mogatás kérhető. A méltányossági köz-
gyógy-ellátást a korábban bevezetett eseti 
gyógyszertámogatás váltja ki. A korábbi 
önkormányzati segély helyett rendkívüli 
települési támogatás iránti kérelmet ter-
jeszthet elő a rendkívüli élethelyzetben 
lévő kérelmező, ugyanezen támogatási 
formában történik a korábbi temetési se-
gély megállapítása is.

A rendelet az önkormányzat honlapján 
elérhető, az új segélyformákhoz a kérelem-
nyomtatvány a családsegítő szolgáltatásnál 
és a Büki Közös Önkormányzati Hivatalban 
is rendelkezésre áll.

 Dr. Tóth Ágnes jegyző

HIRDESSEN KEDVEZŐ 
ÁRON A BÜKI ÚJSÁGBAN!
Ízelítő a hirdetési tarifáinkból:
1/1 oldal 40.000 Ft + ÁFA
1/3 oldal 17.000 Ft + ÁFA
1/2 oldal 20.000 Ft + ÁFA
1/4 oldal 12.000 Ft + ÁFA
Áraink 2010. óta változatlanok!  
Lapunk minden büki családhoz eljut!

Kapcsolat: 06 20 431 37 37
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Nemzeti ünnep két felvonásban

Az iskolások ünnepi műsora Falussy Péter ünnepi beszéde

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

1. Szerda Dr. Szilasi Imre
2. Csütörtök Dr. Szilasi Imre
3. Péntek Dr. Nagy Gábor
4. Szombat Dr. Sudár Zsuzsanna
5. Vasárnap Dr. Földi Sándor
7. Kedd Dr. Szilasi Imre
8. Szerda Dr. Szilasi Imre
9. Csütörtök Dr. Bencsik István
10. Péntek Dr. Szilasi Imre
11. Szombat Dr. Szilasi Imre

12. Vasárnap Dr. Nagy Gábor
13. Hétfő Dr. Nagy Mária
14. Kedd Dr. Szilasi Imre 
15. Szerda Dr. Szilasi Imre 
16. Csütörtök Dr. Sudár Zsuzsanna
17. Péntek Dr. Müller András 
18. Szombat Dr. Petró Andor
19. Vasárnap Dr. Földi Sándor
20. Hétfő Dr. Bencsik István
21. Kedd Dr. Bence Zsolt

22. Szerda Dr. Bencsik István
23. Csütörtök Dr. Sudár Zsuzsanna
24. Péntek Dr. Müller András
25. Szombat Dr. Vágási Andrea
26. Vasárnap Dr. Petró Andor
27. Hétfő Dr. Vágási Andrea
28. Kedd Dr. Nagy Gábor
29. Szerda Dr. Bencsik István
30. Csütörtök Dr. Bence Zsolt

„Az ünnepet nemcsak a naptárban írják piros betűkkel. Az 
ünnep a különbözés. Az ünnep a mély és varázsos rendha-
gyás. Az ünnep az élet rangja, felsőbb értelme. Készülj föl reá, 
testben és lélekben” Márai Sándor.
A nemzeti ünnepünket két rendezvénnyel, egy pénteki és vasár-
napi műsorral köszöntötte Bük városa.

A Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola és Szakiskola először egy 
iskolai kiállítás megnyitásával, majd a városi tornacsarnokban egy 
ünnepéllyel emlékezett meg az 1848-49-es forradalom és szabad-
ságharc eseményeiről. Az iskola igazgató-helyettese, Hárominé Or-
bán Erika mondott ünnepi beszédet. A tanulók piros-fehér-zöld kon-
centrikus körben helyezkedtek el, a nemzeti zászló színeit idézve.

Vasárnap a Templom kertben az 1848-as emlékműnél gyüle-
keztek az ünneplők. A történelmi hátteret a soproni huszárok ad-
ták. A Himnuszt követően a Tarisznyások Együttes adott műsort, 
majd Falussy Péter, a Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár 
sportszervező főmunkatársa mondott ünnepi beszédet. A szónok 
egy történeti ívet mutatott be, ami Felsőbüki Nagy Páltól indult 
és Széchenyin keresztül Kossuth forradalmiságában teljesedett ki.

„Szeretjük, március 15-ét, mert szabadsághősöket adott ne-
künk. Van, akinek tudjuk a nevét közülük, van, akinek nem. Kossuth 
úgy hívta a honvédeket: névtelen félistenek. Szeretjük, és kokárdát 

„A Büki Női Kar Egyesület köszöni támogatóinak a 2014. évi 1%-os 
felajánlásokból befolyt 34 369 Ft-ot. Az összeget a kórus 20 éves jubi-
leumának méltó megünneplésére fordították. Kérjük, adója 1 %-ával 
támogassa továbbra is a kórus munkáját.”
A Büki Újság áprilisi számában megismételjük a civil szervezetek tá-
mogatást kérő felhívásait.

1%-os felajánlások

tűzünk magunknak a gyerekeinknek, a legkisebbeknek is, jelezvén, 
hogy összetartozunk. Erről az ünnepről egyféleképpen lehet gon-
dolkozni, érezni: büszkék vagyunk őseinkre. Mit jelent nekünk, mai 
fiataloknak 48 üzenete? Talán azt, hogy hőseink küzdenek, megdi-
csőülnek, elbuknak, de hűek maradnak eszméikhez, értékeikhez, 
mindahhoz, ami emberré tesz, ha cselekedni kell, tartással, egye-
nes gerinccel tenni, azt, amit tehetünk.”

Az ünnepi beszédet követően ismét a Tarisznyások Együttes 
játszott, majd a város, az intézmények vezetői, a civil szervezetek 
képviselői koszorúzták meg az emlékművet.
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Az önkormányzatok feladatai közé tar-
tozik a lakosság rendszeres tájékozta-
tása is. Ennek egyik eleme az évente 
megtartott közmeghallgatás. Dr. Né-
meth Sándor polgármester nyitotta 
meg a rendezvényt, amely egyúttal 
önkormányzati ülésnek is minősül. 
Valamennyi képviselő jelen volt, így 
a határozathozatali képességgel nem 
volt gond.
Dr. Németh Sándor először a napirendi 
pontokat terjesztette elő: 1. Tájékoztató 
a város környezeti állapotáról. 2. Tájékoz-
tató a 2015-ös költségvetésben szerep-
lő fejlesztési forrásokról 3. Indítványok, 
bejelentések, hozzászólások, valamint a 
Virágos Bükért díj átadása, melyet a Büki 
Városvédő, Városszépítő Egyesület ítélt 
oda. A  képviselőtestület egyhangúlag el-
fogadta a napirendi pontokat.

1. napirendi pont: Bük város környezeti 
állapotáról a polgármester úr adott tájé-
koztatást. Bükön a vezetékes víz minősé-
ge jónak mondható, a Répce, a Horgásztó 
állapota megfelelő. A szennyvíznél a vá-
rosban 90% feletti a lefedettség, a szenny-
víztisztító kapacitása megfelelő, folyamat-
ban van a szivattyúállomás áttelepítése. 
A levegő állapota jó, a minimális szeny-
nyezettségnek a közlekedés az okozója. 
A zajterhelés mindenhol a határértékek 
alatt van. A város nagy részében kiépült a 
csapadékvíz elvezetése. Bükfürdő terüle-
tén pedig tervezés alatt áll a csapadékvíz 
elvezető hálózat. A város útjai nagy része 
önkormányzati tulajdonban van, a teljes 
út felújítást, és nem a kátyúzást részesítik 
előnyben. A helyi közlekedést egy helyi já-
rat működtetésével segíti az önkormány-
zat. A villamos áram hálózat kiépült, egy 
új, nagykapacitású trafóállomás épült Bük 
mellett, mellyel az üzembiztonság javult. 
A hulladék kezelést a Parkom Nonprofit 
Kft. végzi. A város környezeti állapotáról 
elmondható, hogy összességében meg-
felelő, 2015-ben a fejlesztések egy része 
ezt a meglévő állapotot javítja.

2. napirendi pont: A 2015-ös városi költ-
ségvetés tervezésénél figyelembe kellett 
venni, hogy az állami támogatások rend-
szere átalakult. A jó helyi adóerősséggel 
rendelkező települések kevesebb állami 
támogatást kapnak. Bük ebbe a kate-
góriába tartozik, így az állami támoga-

Közmeghallgatás
2015. február 19.

Közmeghallgatás

tás mintegy 180 millió forinttal csökken. 
A  szociális támogatási rendszer átalakul, 
az eddigi szociális segélyezési, támoga-
tási formákat ezután a településnek saját 
forrásból kell megoldani. A tervezésnél 
azt tartották szem előtt, hogy a jelenlegi 
szociális ellátást nem kívánják leépíteni, 
a korábbi támogatást biztosítják. A helyi 
adóbevételeknél egyik adónem mérté-
két sem kívánja az önkormányzat emelni, 
és új adónemet sem vezet be. Az elmúlt 
négy év helyi adóbevételeit vizsgálva azt 
tapasztaljuk, hogy a településen érvény-
ben lévő 410 Ft/fő/éj összegű Idegenfor-
galmi adóból minden évben nagyjából 
hasonló, mintegy 250 millió forintnyi köz-
vetlen bevételre tesz szert az önkormány-
zat. Eközben az iparűzési adó bevételek 
megkétszereződtek. A nagyarányú növe-
kedés elsősorban a Nestle fejlesztéseinek 
köszönhető. A költségvetés tervezésénél 
figyeltek a tartalék képzésére is, mintegy 
500 millió forint lesz a megtakarítás. Úgy 
tűnik, hogy Bükfürdőn lesz lehetőség 
egy 100%-os támogatottságú pályázatra, 
amelynek felső értéke 1 milliárd forint. 
Ezt a gyógyhely minősítéssel rendelkező 
területek fejlesztésére lehet fordítani, ez a 
gyógyfürdő és környéke. Az önkormány-
zat egyik legnagyobb beruházása az idő-
sotthon bővítése lehet. Az önkormány-
zatnak rendelkezésére áll a beruházáshoz 

szükséges összeg, de az ellátottak norma-
tív támogatásához kell egy minisztériumi 
befogadó nyilatkozat. Ez még nincs meg, 
bár már kérvényezte ezt az önkormány-
zat. Folytatódik ebben az évben a Marx 
utca beruházása. A belterületen befeje-
ződik az utca átépítése, és elindul a kül-
területi szakaszának a kivitelezése. A két 
projekt összes költségvetése mintegy 100 
millió forint.

100 millió forint került betervezésre az 
Ipar utca vízelvezetésére, 15 millió pedig 
a telkek kialakítására ugyanebben az ut-
cában. A Dózsa György utca folytatására 
64 millió forintot szán az önkormányzat. 
Bükfürdőn a csapadékvíz elvezetésre a 
tervezett összeg 141.200 ezer forint. Az 
önkormányzat az uniós és a központi pá-
lyázatokhoz 20 millió forintért rendel ter-
veket, engedélyeket. A 2015. évi tervezett 
beruházások összértéke 765 millió forint. 
Bük város a saját bevételeire alapozva 
alakította ki a költségvetését. Dr. Németh 
Sándor tájékoztatója után volt lehetőség, 
hogy a közönség soraiból kérdéseket te-
gyenek fel, véleményeket fogalmazzanak 
meg, de nem volt hozzászóló. A Büki Vá-
rosvédő és Városszépítő Egyesület adta át 
a Virágos Bükért díjakat. Az idei két díja-
zott Pócza Zoltánné Szabadság u. 2. szám 
alatti lakos és Csonka Jenő Damjanich u. 6. 

Gratulálunk!
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20 éve, 1995. szeptember 1-jén indult Bükön 
a szakmunkásképzés: Az akkor még nagy-
község önkormányzata 1992-ben megren-
delte a „Bük struktúra elemzése és várossá 
fejlesztési programja” című tanulmányt. Eb-
ben a szakemberek javasolták többek közt, 
hogy a településen létesüljön középfokú 
oktatási intézmény. A gyógyfürdőre épülő, 
dinamikusan fejlődő turizmus jól képzett 
szakácsokat és pincéreket igényelt. A kép-
viselőtestület határozatot fogadott el szak-
munkásképzésük megvalósításáról. Az elő-
készítéssel dr. Szele Ferenc polgármestert 
és Csonka Jenőt, az általános iskola igazga-
tóját bízta meg. Ők felkeresték dr. Manhercz 
Károlyt, az Oktatási Minisztérium illetékes 
államtitkárát, aki támogatta az elképze-
lés megvalósítását. Többször tárgyaltak a 
szombathelyi Kereskedelmi és Vendéglátói 
Szakiskola akkori vezetőivel, akik iránymuta-

tást adtak, és mindenben segítették a büki 
elképzelések megvalósítását. A szakképzés 
céljára az önkormányzat felújíttatta a régi 
iskolaépületet, a szakácstanulók délutáni 
kabinetfoglalkozására átszervezték az iskola 
konyháját, biztosították minimális eszközel-
látottságát. A pincértanulók számára egy 
tanteremből alakították ki a kabinetfoglal-
kozások helyszínét. A kabinetfoglalkozások 
felszereltségének kialakításában a kezdeti 
szakaszban a gyógyfürdő szállodái segí-
tettek. A hosszú előkészítő munka után a 
három éves képzési rendszerű szakképző 
iskola 1995 szeptemberében a Felsőbüki 
Nagy Pál Általános Iskolával közös igazgatás 
alatt, de önálló intézményként nyitotta meg 
kapuit – egy évfolyammal – önkormányza-
ti fenntartású iskolaként. A pincér és sza-
kács képzés akkreditációs folyamatát még 
Csonka Jenő iskolaigazgató indította el, ám 

nyugdíjba vonulása miatt már Pócza Csaba 
igazgatóra hárultak a gyakorlati teendők. 
A szakképzés beindításához sok segítséget 
nyújtott a Hotel Danubius szálloda igazga-
tója, Hermann György is.

A közismereti tárgyak oktatását az álta-
lános iskola tanárai vállalták. Az elméleti és 
gyakorlati szakmai oktatást a fürdői szál-
lodák kiváló szakemberei: Klópusz Ferenc 
(akkor még Répce Szálloda), Csándli Tibor, 
Csándli Tiborné és Rátz Zoltán (Danubius 
Thermal Hotel) végezték magas színvona-
lon. A tanulóknak gyakorlati munkahelyet 
biztosító szállodák is lehetőséget adtak a 
fiatalok szakmai fejlődésére.

Ha az évszámokat tekintjük, még nem 
tűnik kerek évfordulónak, de ténylegesen 
idén nyáron már a 25. Kézi aratási bemuta-
tóra és a 10. Gyógy-bor napokra kerül sor.

Sági Ferenc

A Koczán ház hasznosítása kapcsán a ha-
gyományok ápolása fontos szerepet kapott. 
Az egyik legkedveltebb rendezvénye lett 
a programnak a büki disznóölés. Már most 
kijelenthetjük, hogy ez már Bükön hagyo-
mány, hiszen a harmadik alkalommal rendez-
ték meg az eseményt a helyi civilekkel. Patyi 
Sándor két megtermett disznaját már az új 
előírás szerint elkábítva ölték le. Persze vért 
is vettek, hiszen véres hurka is készült. Majd a 
rendfákon pillanatok alatt „szétkapták” a disz-
nókat, és készülhetett az ilyenkor szokásos 
resztelt máj. Segítették a helyi erőket Bőből 
és Csepregről is. A délelőtt során az óvodások 

14 disznó – 14 település – 14 kemencés 
helyszín – hirdette magát a II. Lukácsházi 
Böllérverseny. Február 21-én, szomba-
ton a Csömötei szőlőhegy benépesült 
csapatokkal, sátrakkal és kemencékkel. 
A napsütéses időt csak az erős szél miatt 
lehetett hidegnek érezni. Emiatt nem volt 
igazán ideális idő disznóölésre és családi 
programokra. A büki csapat a legnagyobb 
területű helyen, központi részen, a kilátó 
mellett dolgozhatott. Az idei évben elő-

ször jöttek a bükiek, 21-en gyürkőztek 
neki a feladatnak, mely a disznó leölésé-
től a feldolgozásáig tartott. Összeszokott 
csapatként dolgoztak, hiszen a Koczán 
ház udvarán nemrég két nagyobb disznó-
val is elbántak. Így a mostani feladat sem 
ígérkezett megoldhatatlannak. Amíg az 
ízes falatok készültek, addig a látogatók, a 
vendégek megkóstolhatták a bükiek tüzes 
pálinkáját, a város borát, és a hölgyek által 
előző nap sütött pogácsát. Délre, fél egyre 

elkészültek az első kóstoló adagok. Addig 
elfogyott az óriás serpenyőnyi böllérmáj, 
pár tálca sütemény, több kiló pogácsa és 6 
nagy tepsi langalló. Készült véres és májas 
hurka, kolbász, sült húsok, toros káposzta, 
és disznósajt is. Egymás mellett dolgoztak 
a civil egyesületek vezetői, tagjai, de segí-
tett a polgármester, az aljegyző is. A büki 
sátorból elégedetten távozhattak a ven-
dégek. A büki vegyes disznóöléses tál kü-
löndíjat kapott a zsűritől. varga

Büki évfordulók III.

A büki disznóölés

Pincés-kemencés napok

DisznóölésBöllérfesztivál

is megtekintették a munkálatokat, ekkor már 
készült a kolbásznak való, sült a kemencében 
a hús, füstöltek a katlanok, készült a káposzta. 

Délutánra aztán minden elkészült. Jöhettek 
az érdeklődők, akik a kóstoló jegy megvásár-
lása után megízlelhették a nap termését.
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A Keresztmetszet együttes dalai már is-
merősen csengtek a bükiek és szakonyiak 
számára a március 8-án tartott családi is-
tentiszteleten. Zenéjük, mondanivalójuk 
a Jézus Krisztusról tett vallomásuknak a 
keresztmetszete. Dalaikban benne van 
a keresztény hit egy-egy szemelvénye, 
pillanata. Lehívnak a lélek mélységeibe, 
ahol átélhetjük összetörtségünket is és 
Isten kegyelme iránti hálánkat is. Zenei 
szolgálatuk az istentiszteleten és az azt 
követő koncerten minket is kiemelt a 
hétköznapokból, hogy megtaláljuk a böjt 
bűnbánó lilaságában is az ünnepet, a le-
hetőséget az Isten felé fordulásra, hogy 
igazán és komolyan figyeljük és fogadjuk 
Jézus Krisztus értünk történt szenvedését 
és halálát. Lelkünket és gondolatainkat 
ezekben a hetekben is Isten elé tehetjük. 
Kérhetjük, hogy Szentlelkével segítsen 
minket rendet rakni önmagunkban, éle-
tünkben, kiürítve mindazt, ami nem jó és 

Jézus Krisztusban megjelent közöttünk a 
Béke Istene. Ő nem a bosszúálló Isten, aki 
megtorol minden rajta esett sérelmet. Az 
Isten Fia engedelmes volt a Mennyei Atyá-
nak, a minden embert szerető Atyának 
mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig. 
Igaz, az egyesek számára botrány, mások 
számára oktalanság, Isten azonban nem 
hagyta Fiát a halál hatalmában, feltámadt! 
Ezzel a hittel és a következő verssel kívánok 
boldog húsvétot minden kedves Büki Test-
véremnek:

A böjt csendjére hangolódunk
„Ne félj, nem leszel egyedül, 
ne félj, a vihar majd elmúlik, 
s te indulhatsz tovább azon az úton, azon az úton.”

Húsvét előtt

Babits Mihály: Húsvét előtt

árt, helyet adva Krisztusnak, akiben Isten 
elvette örök halálunkat, és nekünk adja az 
örök életet.

Az idei böjti időszakban még egy ki-
emelhető lehetőséget kapunk lelkünk 
böjtjére. Az Evangélikus Hittudományi 
Egyetem harmadik évfolyamos hallgatói 
mutatják be a Soproni Evangélikus Egy-
házmegyében a Passiót, Krisztus szenve-
désének és halálának történetét. Vezetőjük 
Pángyánszky Ágnes lesz, az Egyetem lel-
késze. Az évfolyam Vas megyei teológusai 
jól ismerik vidékünk gyülekezeteit, és a 
csoport kötetlen programja során Bükre 
is ellátogat majd. A hozzánk legközelebb 
eső istentisztelettel egybekötött előadás a 
szakonyi templomban lesz, március 27-én 
18:30-kor. Erre az istentiszteletre is szere-
tettel várunk mindenkit. További fellépése-
ik időpontja megtalálható gyülekezetünk 
honlapján, a buk.lutheran.hu honlapon.

Simon Réka lelkész

S ha kiszakad ajkam, akkor is,
e vad, vad március évadán,
izgatva belül az izgatott
fákkal, a harci márciusi
inni való
sós, vérizü széltől részegen,
a felleg alatt,
sodrában a szörnyü malomnak:
ha szétszakad ajkam, akkor is,
ha vérbe lábbad a dallal és
magam sem hallva a nagy Malom
zúgásán át, dalomnak izét
a kínnak izén
tudnám csak érezni, akkor is
- mennyi a vér! -
szakadjon a véres ének!
Van most dicsérni hősöket, Istenem!
van óriások vak diadalmait
zengeni, gépeket, ádáz
munkára hűlni borogatott
ágyuk izzó torkait:
de nem győzelmi ének az énekem,
érctalpait a tipró diadalnak
nem tisztelem én,
sem az önkény pokoli malmát:

mert rejtek élet száz szele, március
friss vérizgalma nem türi géphalált
zengeni, malmokat; inkább
szerelmet, embert, életeket,
meg nem alvadt fürge vért:
s ha ajkam ronggyá szétszakad, akkor is
ez inni való sós vérizü szélben,
a felleg alatt,
sodrában a szörnyü Malomnak,
mely trónokat őröl, nemzeteket,
százados korlátokat
roppantva tör szét, érczabolát,
multak acél hiteit,
s lélekkel a testet, dupla halál
vércafatává
morzsolva a szűz Hold arcába köpi
s egy nemzedéket egy kerék-
forgása lejárat:
én mégsem a gépet énekelem
márciusba, most mikor
a levegőn, a szél erején
érzeni nedves izét
vérünk nedvének, drága magyar
vér italának:
nekem mikor ittam e sós levegőt,

kisebzett szájam és a szók
most fájnak e szájnak:
de ha szétszakad ajkam, akkor is,
magyar dal március évadán,
szélnek tör a véres ének!
Én nem a győztest énekelem,
nem a nép-gépet, a vak hőst,
kinek minden lépése halál,
tekintetétől ájul a szó,
kéznyomása szolgaság,
hanem azt, aki lesz, akárki,
ki először mondja ki azt a szót,
ki először el meri mondani,
kiáltani, bátor, bátor,
azt a varázsszót, százezerek
várta lélekzetadó szent
embermegváltó, visszaadó,
nemzetmegmentő, kapunyitó,
szabadító drága szót,
hogy elég! hogy elég! elég volt!
hogy béke! béke!
béke! béke már!
Legyen vége már!
Aki alszik, aludjon,
aki él az éljen,

a szegény hős pihenjen,
szegény nép reméljen.
Szóljanak a harangok,
szóljon allelujja!
mire jön új március,
viruljunk ki újra!
egyik rész a munkára,
másik temetésre
adjon Isten bort, buzát,
bort a feledésre!
Ó béke! béke!
legyen béke már!
Legyen vége már!
Aki halott, megbocsát,
ragyog az ég sátra,
Testvérek, ha túl leszünk,
sohse nézünk hátra!
Ki a bűnös, ne kérdjük,
ültessünk virágot,
szeressük és megértsük
az egész világot:
egyik rész a munkára,
másik temetésre:
adjon Isten bort, buzát,
bort a feledésre! Jász László plébános

A Trió TV adásait elérheti, 
később visszanézheti:

www.triotvdunantul.hu 
honlapon.

Keressen bennünket az interneten is!

www.buk.hu
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MÁRCIUS 21.
“Forgószínpad” – Üss a hasadra! Színpad
“Forgószínpad” (Nem csak) színház az egész 
világ! Büki Színházbérlet 2015. tavasz prog-
ramsorozat része. 2015. március 21-én, 
szombaton 19:00 órától az Üss a hasad-
ra! Színpad A fölösleges fájdalmak kora c. 
versszín házi előadásra invitál mindenkit a 
Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár. 
Helyszín: Büki Művelődési és Sportközpont
Az előadás ára: 1.000 Ft, Büki 2015. tavaszi 
Színházbérlet ára: 6.000 Ft.
Bérletek és jegyek, valamint további infor-
máció: Büki Művelődési és Sportközpont, 
Könyvtár. Tel.: 00 36 94 558 409

MÁRCIUS 24.
Tavaszi Büki Mesebérlet – Egyszer egy királyfi
2015. március 24-én, kedden 15.30 -től újra 
Büki Mesebérlet. 
Tavaszi Mesebérlet – Kuttyomfitty Társulat – 
Egyszer egy királyfi – mesejáték
Helyszín: Büki MSK Színházterme
Az előadás ár: 800 Ft
Bérletek, jegyek megvásárolhatók a Büki 
Művelődési és Sportközpont, Könyvtárban.

MÁRCIUS 27-29.
Olimpici Grand Prix Párbajtőrverseny
Rendező: Szombathelyi Vívóakadémia Sport-
egyesület
A Szombathelyi Vívóakadémia Sportegyesü-
let és az Olimpici KHA a Magyar Vívó Szövet-
ség támogatásával megrendezi a  BÜKFÜR-
DŐ KUPA  OLIMPICI Grand Prix vívóversenyt 
a 2014/2015-ös versenyidényben,  TÖRPICI–
GYERMEK–ÚJONC–SERDÜLŐ leány és fiú pár-
bajtőr egyéni versenyszámokban,  melyekre 
tisztelettel meghívja a vívóklubok versenyző-
it, edzőit, vezetőit, valamint a versenyzők szü-
leit. Helyszín: Sportcsarnok Bük /Eötvös u. 7./

MÁRCIUS 29.
“Forgószínpad” – Martin McDonagh: Vaknyugat
“Forgószínpad” (Nem csak) színház az egész 
világ! Büki Színházbérlet 2015. tavasz prog-
ramsorozat része. 2015. március 29-én, va-
sárnap 19:00 órától a Zalaegerszegi Hevesi 
Sándor Színház előadása szórakoztatja a 
közönséget a Büki Művelődési és Sportköz-
pont, Könyvtár színháztermében.
Martin McDonagh: VAKNYUGAT – fekete 
komédia. Előadásunk Martin McDonagh 
fekete humorban gazdag, egyedülálló stí-

Programok Bükön

Fellépett már a Carnegie Hallban New York-
ban, a Kennedy Centerben Washingtonban, a 
Covent Gardenban Londonban, de a Magyar 
Kultúra követe szerepelt már Szapporóban, 
Amszterdamban, Párizsban, Athénban, az 
olimpián. Most a NŐ című műsorával Bükre 
érkezett Palya Bea. Öt tagú zenekarával fer-
geteges koncertet adott. A kezdetekről a mű-
vésznő így beszélt: – A Galga mentén egy kicsi 
faluban, Bagon nőttem fel, ahol már hat éves 
koromban az ottani néptánc csoport tagja 
voltam, szívtam magamba a környezetem 
kultúráját, így amikor Budapestre kerültem tel-
jesen természetes volt, hogy a néprajz szakot 
választom, és a Bartók együttesben táncolok, 
nekik készítek tánc koreográfiát. Önmagamat 
egy tradicionálisan modern énekesnek tar-
tom, aki akkor nyitja énekre a száját, ha van 
saját mondanivalója a világnak a világról.

Ma egy új lemezével érkezett Bükre, 
amelynek A Nő a címe. Milyen gondola-
tokkal alkotta meg a lemezt?

Korábban is írtam dalokat a lemezeimre, 
de most fordult elő először, hogy a lemez 

valamennyi dalát én készítettem. Nagy ins-
piráció volt a számomra Lili lányom megszü-
letése, az ő nevelése, a vele való foglakozás. 
Vele teljesedett ki az életem. De maga a szü-
lés is egy vad és gyengéd élmény. Lili ihlette 
a Szavak nélkül dalomat. A szülést követően 
is nőnek érzem magam, a női sokszínűséget 
igyekeztem megfogalmazni a lemez címadó 
dalában. Persze motivált az új zenekarom is, 
öt rendkívüli zenész, valamennyi pasi, akik a 
játékukkal feldobnak, a lemezen, a koncerte-
ken egyre inkább megjelenik a rögtönzés, a 
szabad játék.

Ön tanulmányozta a magyar, az arab, 
az indiai, a bolgár zenét, gyakran énekel 
zsidó énekeket. A lemezen is sokféle stí-
lus van jelen.

Valóban szeretem ezt a zenei sokszínűsé-
get. Ez a fajta sokszínűség, az integráció na-
gyon fontos számomra. Ezek a dalok a leme-
zen az én gondolataimat, érzéseimet fejezik 
ki a zene sokszínű nyelvén. De bizonyos sza-
vakat én csak magyarul tudok igazán szeret-
ni, a lelkem rezdüléseit magyarul kívánom 
dalba foglalni. Ezen a lemezen, de főleg a 
koncerteken kísérletezünk, mellkast ütünk, 
több szólamban énekelünk, mondókázunk, 
sustorgunk és kiabálunk, újra hangszerhez 
nyúlunk, játszunk, nevetünk, egyszer csak ki-
bújik belőlem az őrült rocksztár, a közönség 
sem bír már jól viselkedni, feláll, ráz, velünk 
táncol, velünk énekel…

Valóban, ez történt meg Bükön is. A telt-
házas előadás közben a közönség együtt 
énekelt Palya Beával, az előadás végén feláll-
va tapsolt, táncolt. 

 varga

Palya Bea Bükön mutatta be a NŐ című lemezét

Palya Bea koncert

Bük Város Önkormányzata pályázatot írt ki Bük 
város területén működő civil szervezeteknek, 
a városban működő intézményeknek, hogy 
méltóképpen ünnepeljék meg a település 
alapításának 750. évfordulóját. A  felhívásban 
nincs meghatározva a tevékenységi kör, nin-
csenek korlátozva az ötletek, rendezvények, 
amelyek támogatást kaphatnak. A rendelke-
zésre álló összeg ötmillió forint.
A támogatások igénylésének határideje 
2015. április 30. Ezt követően dönt az önkor-
mányzati testület a támogatási arányokról.

Pályázati felhívás!

lusához hűen próbál egyensúlyozni valóság 
és fikció, könnyedség és brutalitás, értelem 
és ösztönösség között. 
Helyszín: Büki Művelődési és Sportközpont, 
Könyvtár, színházterem
Az előadás ára: 1.000 Ft, Büki 2015. tavaszi 
Színházbérlet ára: 6.000 Ft.
Bérletek és jegyek, valamint további infor-
máció: Büki Művelődési és Sportközpont, 
Könyvtár. Tel.: 00 36 94 558 409
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A farsang a vízkereszttől a nagyböjt kez-
detéig, hamvazószerdáig tartó időszak 
elnevezése, amelyet hagyományosan a 
vidám lakomák, bálok, mulatságok, népün-
nepélyek jellemeznek. Óvodánk is minden 
évben nagy örömmel készül a farsangi idő-
szakra. A vidám dalok, versek tanulása mel-
lett készítettünk érdekes szebbnél szebb 
álarcokat, farsangi kalapokat, szemüveget,- 
végül február 13-án, pénteken sor került a 
várva várt farsangi mulatságra, melyet már 
nagy izgalommal vártak a gyerekek, de mi, 
felnőttek is. Már reggel jelmezt öltöttek a 
gyerekek és óvodapedagógusok, anyukák, 
apukák, és kezdődött a móka, tánc, mely 
után a különböző játékokat játszva mérhet-
ték össze ügyességüket a gyerekek és szü-
lők. Nagyon jókat szórakoztunk gyerekek 
és felnőttek együtt. Ezután következett a 
szomszédolás: a többi csoportba tett láto-

Farsang az óvodában

Az alsó tagozatosok a farsangi délután-
jukat a farsangi időszak utolsó hét-
végéjén tartották a Művelődési Köz-
pontban. Sajnos az influenzajárvány 
megtizedelte az osztályok létszámát, 
de a jelenlévők hangulatában ez nem 
mutatkozott meg. 

A kisiskolások szebbnél szebb, látványo-
sabbnál látványosabb jelmezbe öltöztek, 
amit a lelkes szülőknek nagyon szépen kö-
szönünk! Ötletekben nem volt hiány egyik 

osztályban sem. A lelkes kisdiákok kis versi-
kékkel mutatkoztak be, hogy elmondják kit 
is rejt a maskara. A legötletesebb „házi” ké-
szítésű jelmezeket az alkalmi zsűri értékel-
te. A legötletesebb jelmezek ezek az idén: 
papagáj, kukacos alma, szivárvány, gomba, 
borsó, furulya, majonéz, pattogatott kuko-
rica, meggybefőtt, gólya a kéményen, ak-
várium, ollókezű, gyros pitában, Csóró Lali, 
Chaplin, cipész, léghajó, habokban fürdő 
leány, hópihe, az „öregek”, és a nem csak 

labdát táncoltató focisták voltak. Természe-
tesen megjelentek a klasszikus jelmezek is 
– Piroska, kowbojok, ninják, hercegnők, az 
iskola rabja, betörő a kéményben, meny-
asszony és vőlegény egy személyben. 
Szinte minden jelmezes díjat érdemelt 
volna. Az eredményhirdetést követően a 
tombolasorsoláson talált gazdára sok-sok 
értékes nyeremény. Majd vidám mulatság 
vette kezdetét, ahol együtt táncoltak gye-
rekek, tanítók és szülők.

A Nemzetgazdasági Minisztérium a 
Magyar Kereskedelmi és Iparkamará-
val közösen a 2014/20015. tanévben is 
meghirdette a szakképesítésekben a nap-
pali tagozaton végzős tanulók számára a 
Szakma Kiváló Tanulója Versenyt. A ver-
seny országos döntőjét, – hasonlóan a 
korábbi évekhez a Szakma Sztár Fesztivál 
keretében szervezik meg, ahol 39 szakmá-
ban mérik össze tudásukat a legjobbak. 

Iskolánkból a megmérettetésre a 11. év-
folyamból 4 pincér és 6 szakács, a 12. évfo-
lyamból 1 pincér és 2 szakács jelentkezett.

Az írásbeli elődöntő eredményei alapján 
Vas megyéből, sőt Dunántúlról is az előválo-
gatón a pincér szakmát egyedül iskolánk 12. 
évfolyamos diákja, Lehoczky László képviselte 
a Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző 
Iskolában szervezett gyakorlati versenyen. Laci 
becsülettel helytállt, az iskolában és gyakorlati 
munkahelyén szerzett ismereteit alkalmazta. 

Helytállása eredményeképpen bejutott a 
verseny országos döntőjébe, tehát az ország 
6 legjobb pincére között van. 

A Szakma Sztár Fesztiválon, melyet 2015. 
április 27-29-én rendeznek meg Budapesten, 

összetett versenyen kell bizonyítania Lacinak.
Felkészülését elméleti és szakmai tantár-

gyakat oktató tanárai, valamint gyakorlati 
munkahelye is nagymértékben segíti. Társai 
szurkolnak neki. A Danubius Rt. által szerve-
zett hasonló színvonalú „házi” versenye is részt 
vettek diákjaink. Közülük kiemelkedő teljesít-
ményt nyújtott Bognár Benjámin 11. évfolya-
mos pincér tanuló, aki az előkelő 4. helyet sze-
rezte meg, valamint a legjobb élő felszolgálás 
különdíját is ő kapta meg az ország összes 
Danubius szállodájában indult tanulók között. 
Gratulálunk az eredményes szerepléséhez!

Karnevál az iskolában

A szakma kiváló tanulója verseny

Itt farsang, áll a bál...

gatás, vonatozás során mindenki jelmezét 
megcsodálhattuk, és közös tánccal, ének-
léssel mulatoztunk. Sok-sok finomság várta 
a gyermekeket, igyekeztek megkóstolni a 
sütiket, szomjukat gyümölcslével csillapí-

tották. Húshagyó kedden „Bolondfarsan-
gon” tréfás jelmezekben érkeztek a gyer-
mekek. Hangos kolompolással, csörgőkkel 
űztük el a telet, és várjuk a tavaszi kikeletet! 
 P.G.
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Új szakosztályvezetővel, új edzővel és szin-
te teljesen kicserélődött csapattal indult a 
2014/15-ös Megyei Bajnokság tavaszi sze-
zonjában a Büki TK labdarúgó csatapa. Az 
első bajnoki mérkőzés előtt beszélgettünk 
Eső Jánossal, a BTK focistáinak új szakosz-
tályvezetőjével. Azóta az első mérkőzésén 
már nyerni tudott a Bük. A Csepreget ver-
ték 1-0-ra.

Önnek ismerős már a magyar amatőr 
foci világa. Komoly sportvezetői múlttal 
rendelkezik.

Győr Sopron megyében voltam 25 évig, 
Egyházasfaluban sportelnök, aztán 3-4 év-
vel ezelőtt egyszer már megkerestek, hogy 
vállaljam el itt a szakosztályvezetői teendő-
ket. Akkor nem tudtunk megegyezni, nem 

vállaltam. Most az új edző, Kis Pista szólt, 
hogy újra keresnek szakosztályvezetőt. Le-
ültem az elnök asszonnyal, és polgármester 
úrral beszélgetni, ezután vállaltam el. Janu-
ár 16-ától vagyok a szakosztályvezető.

Amikor ideérkezett, mit tartott a leg-
fontosabb elvégzendő feladatnak?

Teendő van bőven, hiszen ősszel az 
egyesület történetének talán leggyászo-
sabb idényét zárta. Pont nélkül zártak, a 15 
meccsen, 132 gólt kaptak és 8-at rúgtak. 
Így újra kellett és kell építkezni. Egy pont 
nélküli csapathoz nehéz játékost igazolni. 
De szerencsére Pista edzői múltja és kap-
csolatrendszere segítségével sikerült hoz-
závetőleg 20 embert igazolni. 16-an jöt-
tek az első csapathoz, 4-en az utánpótlást 

erősítik majd. Ennek köszönhetően a nagy 
csapat teljesen kicserélődött. Három olyan 
játékos van a régiek közül, aki a kezdetektől 
járt edzésre és tagjai is maradtak a csapat-
nak. De azóta páran újra bekapcsolódtak 
az edzésekbe. Elengedhetetlen volt, hogy 
ilyen vérátömlesztés szerű dolgot hajtsunk 
végre. Heti két vagy három edzés volt annak 
függvényében, hogy egy vagy két edző-
meccset sikerült leszervezni. A játékosok 
lelkesek.

Mi lehet a célja a csapatnak?
Egyértelmű cél a bennmaradás. Ezt sze-

retnénk saját jogon kiharcolni, a pályán el-
ért eredményekkel. Nehéz lesz ledolgozni 
az elmaradást. Összesen 45 megszerezhető 
pont van. bozso

A Szombathelyi Vívóakadémia Sportegye-
sület- Bük Város Önkormányzata és a Büki 
Gyógyfürdő Zrt. hathatós támogatásával- 
2015. március 27-29. között ötödik alkalom-

mal szervezi meg a BÜKFÜRDŐ KUPA OLIM-
PICI és TÖRPICI Grand Prix Vívóversenyt. A 
vívóverseny színhelye a büki sportcsarnok, 
ahol szeretettel várjuk a vívó sport iránt ér-

deklődőket. A 3 nap alatt gyermek, újonc és 
serdülő korosztályokban – előzetes nevezés 
alapján 500 versenyző – párbajtőr vívásban 
méri össze tudását.  Sz A.

Új szezon, új célok a büki labdarugóknál 

V. Bükfürdő Kupa Olimpici és Törpici Grand Prix Vívóverseny

S p o rt

Három korosztályban (U7, U9, U11) 18 csa-
pat 45 mérkőzést játszott február 22-én a 
büki sportcsarnokban, a Büki Művelődési 
és Sportközpont, Könyvtár valamint a Büki 
Régiós Utánpótlás Futball Klub (BRUFK) 
szervezte Dr. Szalai Ferenc Utánpótlás Lab-
darúgó Emléktornán. Két korcsoportban a 
Haladás, egyben a Veszprém diadalmasko-
dott, a házigazda bükiek egy második he-
lyet gyűjtöttek be. A legifjabbak (2008 után 
születettek) mezőnyében a Haladás VSE, a 
Veszprém és a házigazda BRUFK is két-két 
csapatot indított. A picik gólgazdag mér-
kőzéseken gyűrték egymást, akadt példa 
tenisz (7-6) és vízilabda (9-4, 5-4) eredmé-
nyekre is. A legtöbb pontot a Haladás I-es 
csapata szerezte, maga mögé utasítva a 
Veszprém két gárdáját. Az U9-es korcso-
portban sokáig magabiztosan menetelt a 
Bük és a Veszprém is, kettejük csatájában 
végül a vendégek kerekedtek felül, akik ez-
zel megnyerték a tornát, de eredményére a 
BRUFK is büszke lehet.
Az U11-esek mezőnyében kimagaslott a 
Haladás és a Veszprém. Egymás elleni mecs-

csükön egy, az utolsó pillanatban született 
kapus góllal tudta döntetlenre menteni a 
találkozót a veszprémi együttes. Végül a 
gólkülönbség döntött a HVSE javára, ebben 
jelentékeny szerepe volt Artner Dávidnak, 
aki egymaga csaknem 20 találatot vállalt. 

A helyezetteknek járó kupákat, serlegeket, 
érmeket, okleveleket dr. Szalai Ferenc gyer-
mekei, Szalai Márton és Szalai Luca, unokái, 
Szalai Emma és Dömötör Dea, valamint dr. 
Németh Sándor, Bük város polgármestere 
adták át. Falussy Péter

Dr. Szalai Ferenc Emléktorna

A győztes Haladás csapata Artner Tamás edzővel
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Idén 38. alkalommal rendezték meg az 
Utazás Kiállítást a HUNGEXPO Budapes-
ti Vásárközpontban. A Kiállítás a hazai 
turisztikai szakma legrangosabb talál-
kozóhelye.

Az ország legnagyobb turisztikai esemé-
nyét február 26. és március 1. között közel 
40 ezer látogató kereste fel. Az általában 
is legnagyobb látogatottságú, szombati 
napon több mint 12 ezren látogattak ki a 
vásárközpontba.

Bük, Bükfürdő a Vas Megyei kiállítói te-
rület részeként, az A csarnok 308A2 számú 
standon, önállóan mutatkozott be. Az elő-
ző évekhez és kiállításokhoz hasonlóan 6 
pulton fogadta az érdeklődőket. A Büki 
Gyógyfürdő Zrt. képviselői mellett kiállító-
ként vett részt a Hunguest Hotel Répce és 
Répce Gold, a Hotel Piroska, a Büki Szoba-
kiadók Szövetsége, a Danubius HSR Bük, 
az Apartman Hotel és a Hotel Caramell. A 

tagság egészét a TDM szervezet kollégái 
képviselték. 

Fürdővárosunk gazdag kínálata mel-
lett a kiállítás pénteki napján színpadi 
bemutatkozásra is sor került. A település 
jubileumához kapcsolódva BÜK 750 – HA-
GYOMÁNYOK, ÍZEK, ÉLMÉNYEK címmel 
és tematikával gyűjtöttük csokorba Bük 
történetét, az évfordulóhoz kapcsolódó 
tervezett kiadványokat és rendezvénye-
ket, megismertettük a hallgatósággal fő 
attrakciónkat, a Bükfürdő Gyógy-és Él-
ménycentrumot, a gazdag medical well-
ness és hagyományos fizioterápiás kezelési 
palettát, valamint helyi termelőinket és az 
éves programajánlat kiemelt eseményeit. 
A bemutatkozás alkalmával itt mutattuk be 
a település 750 éves fennállását bizonyító 
határbejáró dokumentumot, amelyben 
fürdővárosunk elődjét elsőként említik írás-
ban BYK néven. A jó hangulatú beszélge-

tést Bük, Bükfürdő „arca” Kandász Andrea 
vezette, aki egyben az Utazás Nagykövete 
is, és szívesen fogadta el felkérésünket Spi-
lenberg Andrea, a BBKTE elnöke és Horváth 
Lívia, az egyesület marketing menedzsere, 
valamint dr. Göde György, a Büki Gyógyfür-
dő Zrt. orvos igazgatója voltak a beszélge-
tőpartnerek. A bemutatkozást helyi terme-
lőink által felajánlott finomságok kóstolója 
zárta, ahol az érdeklődő közönség megíz-
lelhette a különleges sajtokat és mangalica 
füstöltárut, a termelői mézek széles válasz-
tékát, a jóféle vasi borokat és természetes 
gyümölcsleveket, valamint osztogattunk 
egyesületünk logójával díszített bői mézes-
kalácsot, gyöngyösfalusi hímes tojást is. 

A kiállítás négy napja alatt számos érdek-
lődő fordult meg a büki standon. Voltak, akik 
általánosságban érdeklődtek, de szép szám-
ban találkozhattunk törzsvendégekkel is, 
akik évente ellátogatnak fürdővárosunkba. 

Bükfürdő az Utazás Kiállításon

Utazás kiállítás Utazás kiállítás

Hatodik alkalommal rendezték meg a hé-
ten a TDM foci kupát. Ismét nagy sikere 
volt, hiszen kilenc büki focicsapat nevezett 
a versenyre. A Greenfield Hotel, a BRUFK, 
a Martha Apartman, a Büki Öregfiúk, a Da-
nubius Szálloda, a TDM, a Vízmű, a Gyógy-
fürdő, a Hotel Répce indított csapatot. Na-
gyon izgalmasra sikeredett a bronzmeccs, 
melyen a BRUFK csapata végül hetesekkel 
győzött. A döntőben a Büki öregfiúk csa-
pata az idősebb játékosok mellett a fiatalo-

kat is csatasorba állította, így aztán hamar 
eldöntötték a mérkőzést. A 7:1-es végered-
mény a Büki Öregfiúk győzelmét jelentet-
te, így 2013 és 2014 után 2015-ben ismét 
az Öregfiúk nyertek, így végleg övék lett 
a TDM Kupa. A Fürdő étteremben volt a 
díjátadó ünnepség. Pállfy Tamás TDM me-
nedzser és Horváth Lívia marketing mene-
dzser köszöntötte a csapatokat, és adták 
át az okleveleket, a jutalmakat. A csapatok 
versenyében harmadik lett a BRUFK, má-

sodik a Martha Apartman. A Büki Öregfiúk 
nevében Savanyó Ernő vehette át a győz-
tesnek járó TDM Kupát.

TDM focikupa

Keresse a buk.hu honlapon 
a Büki TV adásait.

Minden kedden este hétkor 
új adással jelentkezünk.
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