
Az elmúlt időszakban több olyan önkormány-
zati döntés is született, amely közérdeklődésre 
tarthat számot. Dr. Németh Sándor polgár-
mester úrtól kértünk tájékoztatást a dönté-
sekről, azok megvalósításáról. Az egyik ilyen 
döntés, a Parkom Nonprofit Kft. önkormány-
zati tulajdonát érintette, illetve kiírt az önkor-
mányzat a Parkom Nonprofit Kft. igazgatói 
posztjára egy pályázatot. Pillanatnyilag hol 
áll ez a folyamat?

A Parkom Nonprofit Kft. megvásárlása 
már régóta napirenden van. Ez elsősorban 
az új hulladék törvény miatt vált esedékes-
sé, mely szerint a továbbiakban csak önkor-
mányzati vagy állami többségi tulajdonú 
cégek végezhetnek ilyen tevékenységet. 
Nálunk a Parkom Kft., amely eddig 100 %-os 
magántulajdonban volt, végezte ezt a tevé-
kenységet, a park gondozást, a szociális bér-
lakásoknak a fenntartását, az utak síkosság 
mentesítését, a köztemető fenntartását. Az 
önkormányzat első lépcsőben az 51 %-át 
vásárolta meg a cégnek, most pedig a ma-
radék 49 %-át. Az ügyvezetők, Tóth Gyula és 

Önkormányzati fejlesztések, támogatások
Tóth Gyuláné évtizedeket dolgoztak ebben 
a szakmában, nyugállományba vonulnának. 
Köszönjük szépen a munkájukat, egyébként 
számítunk arra, hogy egy ideig kisegítik az új 
vezető tevékenységét. Kiírtuk a pályázatot a 
vezetői posztra, és a testület a szombathe-
lyi Prenor Kft.-nél dolgozó Hetényi-Holpert 
Mónikát választotta meg ügyvezetőnek. 
Mónika vállalta azt is, hogy ideköltözik Bük-
re, ha megkapja ezt a megbízást. Úgy gon-
doljuk, hogy a városgazdának helyben kell 
laknia, hogy a problémákat személyesen 
ismerje meg. Június 15-től ő az új vezetője 
az önkormányzati cégnek.

A bükfürdői városrész központ kialakításá-
nak az előfeltétele volt, hogy a buszállomásról 
kiköltöztették a buszokat, illetve a buszváró-
kat. Ez viszont azt is jelenti, hogy a szabadidő 
központ melletti utca, terület illetve parkoló 
nagyobb igénybevételre kényszerült. Úgy tű-
nik, hogy annak az alapozása nem megfelelő 
volt. Mit fognak tenni?

A buszközlekedés átalakult, ez egy több-
lépcsős folyamat, és tudom, hogy ez sok 
embernek problémát okozott, és elége-
detlenséget váltott ki. De több lépcsőben 
haladunk a jó megoldások irányába, vagy 
a hosszútávon fenntartható megoldás felé, 
hiszen kikerült a buszközlekedés.    A fürdő 
közepére most nem mennek be a buszok, 
– legalábbis a távolsági, helyközi buszok 
nem, – hanem most a szabadidő központ-
nál elkanyarodnak. Az az út, amin most ren-
geteg járat elmegy, – a szabadidő központ 
melletti útszakaszról beszélek, – nem ren-
delkezik ehhez megfelelő alappal, illetve a 
vízelvezetés sem megoldott, ezért azt a sza-
kaszt rekonstruáljuk. Teljesen új formát fog 
ölteni, a csapadékvíz hálózatba beillesztjük, 
egy komplett vadonatúj útszerkezetet kap 
az a rész, így a buszok ott jobban el tudnak 
menni, jobban rá tudnak fordulni a busz-
megállókra. Ez az egyik dolog. 

(Folytatás a 3. oldalon)

Dr. Németh Sándor polgármester

Ezzel a szlogennel hirdeti büki nyári 
programjait a Művelődési és Sport-
központ, Könyvtár.

A 750 éves város érdekes, izgalmas nyári 
programokra várja a város lakóit, az ide láto-
gató vendégeket. Júliusban a 25. Aratóün-
nep jön a szokásos kézi aratás bemutatóval, 
de az ünnepet az ETNO-FOLK FORGATAG 
vezeti fel, középpontban a Balkán zenéje lesz.

Közben színház a felnőtteknek, a gyere-
keknek – megszólalnak A muzsika hangjai, 
jön a tavalyi sikeres Szamóca Színház.

Július végén pedig Bükfürdőn 5 napig a 
10. GYÓGY-BORNAPOK- GASZTRO FESZTIVÁL 
dübörög.

A BORszínpadon és a GASZTROszínpa-
don  folyamatosan, egymást váltva látjuk a 
produkciókat, megspórolva a zenekari át-
szerelések idejét.  Többek között jön a Cim-
baliband, a Beshodrom, az Ocho Macho, az 
Anima Sound System, Szabó Balázs bandája, 
az Intim Torna Illegál, a Quimby.

 A Gyermekszínpadon naponta öt órától 
indul a program.

A Fürdő Étterem teraszán ismét lesz na-
ponta Jazz-Blues Udvar.

A rendezvényeken ingyenes a részvétel. 
De lehet enni, inni, játszani, hogy mindenki 
jól érezhesse magát. Közben megválasztják a 
Város Borát is.

Augusztusban ismét lesznek színhá-
zi előadások, lesz Retró Party, jön a Kaláka, 
megünnepeljük az államalapítás ünnepét. 

Újságunknak a belső nyolc oldalán meg-
ismerhetik részletesen a programokat.

Frissüljön a BÜKI KULTÚR KÚRÁN!

Kultúr Wellness  
– A Büki Kultúr Kúra 
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Ötödik alkalommal tartotta Nyárköszön-
tő koncertjét Bükön a Pannon Cigányze-
nekar. A rendezvény előtt a büki teme-
tőben felavatták a büki cigány zenészek 
emlékére állított síremléket.

A büki székhelyű Pannon Cigányzenekar 
tagjai jórészt a Dunántúlon és Budapesten 
laknak, így egy próba megszervezése is 
nagy feladat. De a büki nyári koncertre az 
együttes jól felkészült. Baranyai Lajos elnök, 
művészeti vezető avatott kézzel válogatta 
össze a műsorszámokat. Már megszoktuk, 
hogy a zenekar minden évben hív vendég-
művészeket is a Nyárköszöntő koncertre. 
A  műsor első részében fellépett Zsadon 
Andrea operett énekes, Jászai Mari-díjas 
művész Szolnoki Tibor operett énekes Já-
szai Mari-díjas művész. A művészeket a 
Pannon Cigányzenekar már kísérte egy 
ausztriai fellépésen, így teljes volt az ösz-
szhang az énekesek és a zenekar között. 
A második részben Stefán Pisti Horváth, 
Ausztria legelismertebb cimbalomművé-
sze adott ízelítőt a művészetéből. Különle-
ges technikával pengette a hangszert, mű-
sorát többször is visszatapsolta közönség.

A Pannon Cigányzenekar fontosnak 
tartja, hogy a fiatal tehetségek is szereplési 
lehetőséget kapjanak, így Greznár Zoltán 
a Dunántúl legfiatalabb prímása is bemu-
tatkozhatott.

A koncert egyik fénypontja volt Ma-
darász Katalin Jákó Vera-díjas, valamint a 
Magyar Érdemrend lovagkeresztjével ki-
tüntetett magyar nóta énekes műsora, aki 
még a közönséget is megénekeltette.

A három órás koncerten a zenekar szó-
listái is bemutatkoztak. Kitűnő prímások, 
hangszerszólók késztették tapsra a közön-
séget. A koncert végén többen is megje-
gyezték: ez volt az öt év legjobb koncertje.

A Trió Televízió felvételt készített a kon-
certről, amelyet júliusban láthatnak a PR 
Telecom hálózatán, de megnézhetik www.
triotvdunantul.hu honlapon is.

–v-

M á j u s i  p r o g r a m o k

A tavaly még csak alakuló büki ifjúsági 
egyesület és a helyi művelődési központ 
munkatársai meghirdették a RÉSZEK AZ 
EGÉSZÉRT vetélkedőt, melynek a célja 
az volt: megmozgatni a település apra-
ját-nagyját. A tavalyi verseny nagy sikert 
aratott, így szinte „kötelező” volt az idei 
rendezés.

Most öt csapat mérte össze tudását, kre-
ativitását, kitartását a maratoni versenyen.

Reggel kilenckor indult a vetélkedő, 
megszámlálhatatlan feladattal. A KöBük 
csapata a város közepét jelentette, a Ker-
tészkerti Palánták a régi kertészet helyén 
épült házakból jöttek, a Nagy Pató Pál csa-
pat a vasúti aluljárótól északra lakók csapata 
volt, a Telepesek a lakótelepi házakból jöt-
tek, az Ifjoncok az új telepet képviselték.

Előre megadott feladat volt a csapatz-
ászlók készítése. A csapatok felnőtt tag-
jai nosztalgiáztak, gyermekkoruk dalai is 
előkerültek. De feladat volt egy régi büki 
népdal éneklése is. A csapatok tagjai nem 
csak közösen vetélkedtek, hanem közösen 

főztek is. Természetesen az ételeket is zsűri 
értékelte.

Nagy sikere volt a zenefelismerésnek, a 
kötélhúzásnak, a vízi focinak, a láda rakosga-
tónak, a járművek versenyének, a zsákban 
futásnak, a rodeónak és még folytathatnánk 
a sort...

Az egész napot átszőtte a település 750 
éves évfordulójának az ünneplése. Több 

feladat is kapcsolódott ehhez. A verseny 
végén aztán a résztvevők önmagukból al-
kották meg a 750-es számot, melyet egy 
daruról, a levegőből Büki László, a Vaskarika 
vezetője lefotózott.

Bár verseny volt, de legfontosabb volt, 
hogy a résztvevők jól érezték magukat. Töb-
ben is így búcsúztak csapattársaiktól: Jövőre 
veletek, ugyanitt! varga

Részek az egészért – városi játékos vetélkedő

 A Pannon Cigányzenekar

A Pannon Cigányzenekar nyárköszöntő koncertje
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be tud kapcsolódni ebbe a rendszerbe. 
Ilyen például a nyári gyermektáboroztatás, 
hiszen Magyarországon az Erzsébet tábor 
az egyik igazán, most már lehet mondani, 
hogy kiforrott táboroztatási forma. Rendkí-
vül kedvező körülmények között belföldre 
a szülők el tudják küldeni nyári üdülésre a 
gyermekeiket. Az Erzsébet tábornál ez az 
idén Zánkát jelenti, a büki tanulók eseté-
ben 2000 Ft-ért tudja a szülő elküldeni a 
gyermekét, ami azt gondolom, hogy elég 
gáláns az állam részéről. Ez egy hetes, 
nyilván 5 napos turnusváltással való idő, 
amelyet a szülő meg tud finanszírozni. Azt 
gondolom, hogy azok a családok is tudják 
üdültetni a gyermekeiket, akik nehezebb 
anyagi helyzetben vannak. Nagyon ko-
moly állami támogatás van erre a táborra, 
egy dolgot azonban nem finanszíroz, az az 
utazás. Az utazásnál tud az önkormányzat 
segíteni, s a képviselő testület az iskolának 
a megkeresését elfogadva támogatja a két 
turnusnak az utazási költségét. 40 fő alsós, 
illetve 40 fő felsős táborozásához az uta-
zási költséget átvállalja. Ez mintegy 200 
– 200 ezer forintot jelent, tehát a büki diá-
kok, akik Erzsébet táborban vesznek részt, 
a csekély részvételi díj ellenében tudnak 
üdülni, az ottani költségek nagy részét 
az állam, az utazással járó költség teljes 
egészét pedig Bük Város Önkormányzata 
vállalja át.  -v-

Ö n ko r m á n y z at i  h í r e k

(folytatás az 1. oldalról)
A másik: úgy látjuk, hogy elégedettek a 
helyiek, illetve a vendégek is, hogy a helyi 
járatos busz most az Európa út felől kö-
zelíti meg a fürdőt, illetve jön vissza. Ezzel 
nagyon sok ott dolgozó, illetve a szállodá-
ban lakó vendég, aki busszal érkezik, ké-
nyelmesebben tud utazni, hiszen közelebb 
tud felszállni a lakóhelyéhez vagy a mun-
kahelyéhez a fürdőn a buszra, mint eddig 
tehette. Tehát úgy gondoljuk, hogy ez egy 
jó megoldás volt. 

Következő lépés az lesz, hogy zárt busz-
megállót építsünk, lehet, hogy az eddigi-
eknél kisebbet, de az új helyszínre. A régi 
buszmegállót,- ami egy központi térnek a 
csírája,- lebontjuk. Így több fázisban eljut-
hatunk odáig, hogy a fürdőnek a központi 
része teljesen megújulhat. 

Döntött az önkormányzat egy híd felújí-
tásáról, illetve két mezőgazdasági útnak a 
rendbetételéről. Milyen felújításokat kapnak 
ezek az utak, illetve a híd?

A fontosabb, árvízi szempontból min-
denképpen a Répce környéke, hiszen a ta-
valyi év megmutatta, hogy azért a víz az úr. 
A zsilipeket rendbe tettük, viszont a Fekete 
úti híd tavaly megroggyant, illetve egy ki-
csit szétnyílott. Mivel sem a Nyugat-dunán-
túli Vízügyi Igazgatóság, sem a más szervek 
nem jelentkeztek két kézzel, hogy az övüké 
lenne a híd, az önkormányzatra marad. Erre 
vonatkozóan elkészíttettük a terveket, és 
ennek a kivitelezése idén meg fog történ-
ni. Viszont amíg a hidat építik, addig a kinti 
földek, a Fekete út nem járható, ezért en-
nek a kiváltására egy rossz állapotban lévő 
útnak a felújítását, kavicsozását határozta 
el az önkormányzat. Ez pedig az alsóbüki 
útról, tehát az acsádi útról a vasútig vezető 
szakasz, úgynevezett Malom út, amelynek 
a kavicsolása több mint hatszáz méteren, 
illetve az úttükörnek a kialakítása megtör-
ténik. Ezzel tehermentesítjük ezt a szakaszt, 
amíg megépül a híd. 

A képviselőtestület döntött az Ipar utca 
környékének a rekonstrukciójáról is. Mit je-
lent ez?

Az Ipar utca önmagában nem egy nagy 
utca, viszont kapcsolatot jelent a Fő út il-
letve a Gyár út között, a Felsőbük belső 

Önkormányzati fejlesztések, támogatások

A Nyugdíjas Baráti Kör szeretettel várja a 
belépni szándékozókat. Jelentkezni a klub-
foglalkozásokon, a Művelődési Házban 
szombatonként 14-17 óra között lehet.

Nyugdíjas klub toborzó

részei között.  A vízhálózat rekonstrukci-
óról döntöttünk az utca vonatkozásában. 
Bizonyos helyeken a szennyvíz csatorna 
magánterületeken megy, ezeket kiváltjuk, 
illetve kiépítjük a csapadékvíz rendszert, 
és amikor ez megtörténik, akkor egy va-
donatúj burkolatot kap az utca. Zárt rend-
szerű csapadékvíz elvezetéssel tervezünk, 
tehát Széchenyi utca, Marx utca minő-
ségű, jellegű utakat próbálunk meg ott is 
építeni. 

Két emlékhelynek a felújítása is folyamat-
ban van, pillanatnyilag ezek hogyan állnak?

Az egyik a Nagy Pálnak a sírja, ahol a kivi-
telezés már folyik, egy budapesti kőfaragó 
mester, Turi Péter restaurátor csinálja. Az 
augusztus 20-ára fog befejeződni. A másik 
az első világháborús hősi emlékműnek a 
felújítása, amelyet szintén a terveink sze-
rint augusztus 20-ára be tud fejezni a ki-
vitelező, Popovits Ferenc kőfaragó mester.  
Egyébként ő volt az, aki utoljára teljes kö-
rűen felújította a szobrot 1988-ban. Tehát 
megérett az idő rá, közel három évtized 
telt el azóta. Közben kapott ugyan egy fe-
hér festést a szobor, de az tulajdonképpen 
a hibákat, az idő tevékenységét egy kicsit 
elpalástolta, de érdemben nem tudta ja-
vítani a látványát. Komplett felújítást vég-
zünk az emlékművön, és ez remélhetőleg 
azt jelenti, hogy augusztus 20-ra, tehát 
Szent István ünnepére a templomparkban 
lévő jelentősebb műemlékek, emlékmű-
vek megújulnak.

A képviselőtestület döntött arról, hogy az 
Erzsébet táborban részt vevő büki gyerekeket 
támogatja, hogyan, milyen módon? 

Azzal, hogy állami feladat lett az okta-
tás, nyilvánvalóan az önkormányzatnak 
kevesebb lehetősége, illetve feladata van 
abban, hogy az iskoláskorú gyermekeket 
támogassa. Hiszen ez is tulajdonképpen 
állami feladat lett. Az önkormányzatnak 
pedig a lehetőségei nyilván csekélyebbek, 
ugyanakkor másik oldalon természetesen 
figyelembe vesszük azt, hogy a büki isko-
lába általában büki gyerekek járnak, ennél-
fogva az önkormányzatnak természetesen 
feladata az, hogy ennek a korosztálynak az 
igényeit lehetőség szerint kielégítse. Van 
néhány olyan pont, ahol az önkormányzat 

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 37www.bukfurdo.hu

2 0 1 5 . J ú n i u s   2 6 .        3



Büki Újság  

Május 16-án szombaton délután 50 
éves találkozóra gyülekeztek az iskola 
előtt az 1965-ben végzett egykori di-
ákok. Ahogy említették, csak 15 éves 
találkozójuk volt, azóta szervezett kere-
tek között nem jöttek össze. 35 év pe-
dig viszonylag sok változást hoz, hiszen 
egy teljes emberöltő. 29-30 évesen leg-
inkább a családalapítás, a gyerekek, a 
munkahely a legfőbb téma. Most pedig 
a nyugdíjas évek, az unokák, egészség, 
betegség. Olyan korosztály a mai hatva-
nasok, akiknek életébe a rendszervál-
tás nagyon is beleszólt. Hiszen a 90-es 
évek elején munkahelyek szűntek meg, 
egzisztenciák váltak egyik napról a má-
sikra bizonytalanná. Nem volt egyszerű 
talpon maradni.

44-en végeztek a két osztályban 1965-
ben. A találkozóra 23-an jöttek el, 12-en saj-
nos már nem élnek az évfolyamból. Mivel a 
két osztályfőnök, Paklik József és Bedy An-
tal sincs már az élők sorában, ezért Bitten-
binder Miklósnét, Eta nénit kérték meg az 
osztályfőnöki feladatok ellátására, a találko-
zó „hivatalos” részének levezetésére. 

Elsőként az akkori tanári kar tagjait idéz-
ték fel nagy szeretettel és tisztelettel. (Bi-
zony, Bittenbinder Miklósnén kívül ma már 
csak ketten élnek azok közül, akik tanították 
az évfolyamot: Szamos Ferencné, Ili néni és 
Léránd Gyula.) Aztán a volt diákok foglalták 
össze röviden az eltelt 50 év eseményeit, 
történéseit. Örömök, sikerek, de tragédiák, 
problémák is adódtak bőven. Hogy a szü-
lők elmentek, mondhatni, természetes. De 
házastársat, testvért, hát még gyermeket 
elveszíteni soha nem múló fájdalom… 

Bőven volt mire emlékezni. Talán rögtön 
az Eötvös utca múltbeli képének felidézé-
sével: a ma már 100 éves katolikus iskola 
meghatározó épülettömbje, mellette a ka-
tolikus plébániával, a régi kultúrházzal nem 
is hasonlítható a mai utcaképhez. 

Alsó tagozatban az alsóbükiek a régi 
evangélikus iskolába, a felsőbükiek pedig a 
Szapáry-kastélyban kialakított tantermekbe 
jártak. A kastélyban TSZ-iroda is működött. 
Évente egyszer ennek nagyon örülhettek 
a diákok, hiszen ha zárszámadás volt, nem 
kellett iskolába menni. (Mit is mondanak 
a maiaknak ezek a kifejezések: TSZ, zárszá-
madás?) Felső tagozatban már az Eötvös 
utcai iskolába járt minden gyerek. 1960-
ban adták át az új, négy tantermes épületet 
(mára „körbeépítették”, csak a régiek tudják, 

melyik is az a rész), amely akkor jelentősen 
enyhített a zsúfoltságon. 

Ismerve a gyerekek, unokák iskolai mun-
káját, feladatait, abban mindenki egyetér-
tett, hogy sokkal könnyebb, gyerekbará-
tabb volt a régi iskola. Igaz, alsósként még 
a tanév végén vizsgázni kellett – de igazi 
ünnep volt ez a nap. S minden tanév végén 
tornavizsgát is tettek rendgyakorlatokkal, 
karika- és szalaggyakorlatokkal. Sokat ké-
szültek erre az eseményre is. A tananyag 
mennyisége és minősége is megfelelt az 
életkori sajátosságoknak. Nem ismerték a 
„túlterhelést”. Készségtárgyakból heti két-
két óra is jutott (persze szabad szombat 
nem volt), így volt lehetőség a gyakorlati 
készségek, képességek kialakítására, fej-
lesztésére. A délutáni szabadidő egy részét 
az úttörő foglalkozások töltötték ki. Nem 
érezték, hogy abban lett volna politika. 
Együtt voltak, kirándultak, őrsi foglalkozást 
tartottak, nyáron táboroztak. Máig emléke-
zetesek a számháborúk, akadályversenyek 
az Egresben. Felidézték a sportversenyeket 
– mekkora dicsőség volt az iskolát képvi-
selni körzeti, járási, hát még megyei verse-
nyen! Volt néptánccsoport, színjátszó cso-
port. Amikor 8.-osok voltak, akkor mutatták 
be a Csipkerózsika c. mesejátékot Szabó 
Jóska bácsi rendezésében. Nagy siker volt.

Abban egyetértett mindenki, hogy a 
fő nevelési elv otthon és az iskolában is a 
tekintélytisztelet, az engedelmesség volt. 
Bizony, el-elcsattant az iskolában is egy-
egy pofon, körmös, koki. A szülők azonban 
nem gyermekeiknek, hanem a pedagógu-
soknak adtak igazat – legalábbis a gyerekek 

előtt. Szigorúan megkövetelték az iskolakö-
penyt, testnevelés órán a fehér blúzt, trikót, 
fekete nadrágot. Télen persze „mackóban” 
tornáztak a hidegben. 

S hogy merre vetette a sors az egykori 
osztálytársakat? Legtöbben Bükön marad-
tak, de hazajöttek a találkozóra Kismarosról, 
Székesfehérvárról, Bicskéről, Paksról, Sop-
ronból, Lövőről, Szombathelyről, Csepreg-
ből is. S hogy mivel telt aktív életük? Na-
gyon széles a skála: építőipar, pamutipar 
(akkor még az is volt!), vendéglátás, oktatás, 
egészségügy, katonaság, kereskedelem, 
posta, közigazgatás, biztosítás, vasút – az 
élet szinte minden területét felvonultatták 
a rövid beszámolókban.

44 volt diák, 44 féle életút, de ahogy 
Bittenbinder Miklósné fogalmazott, min-
denkiből ember lett, a maga területén be-
csületesen, tisztességesen dolgozó ember. 
A nevelőknek, pedagógusoknak pedig ez 
a legfőbb cél, ez adhat okot az elégedett-
ségre.

Szigeti Lászlóné és Pereznyák Ferenc 
voltak a találkozó fő szervezői. Az iskolai 
osztályfőnöki órát így természetesen Pe-
reznyákék vendéglőjében, a Vadásztanyán 
folytatták. Itt mécsest gyújtottak az elhunyt 
tanárok és osztálytársak emlékére. A vacso-
ra alatt és után aztán kötetlen beszélgetés 
folyt, felidézték a legjobb sztorikat, előke-
rültek a családi képek, s végén még nótáz-
tak is. Voltak, akik éjféltájt indultak haza. 

Abban mindenesetre megegyeztek, 
hogy nem várnak újabb 35 évet a követke-
ző találkozóval.

Galambos Ferencné

a k t u á l i s

50 éves találkozó

A találkozó résztvevői
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A 2015. május 28-i önkormányzati ülé-
sen ünnepélyes keretek között adta át 
a gyémánt-, illetve aranydiplomát dr. 
Németh Sándor polgármester azon nyu-
galmazott pedagógusoknak, akik 60, il-
letve 50 évvel ezelőtt vették át oklevelü-
ket. Velük beszélgetve álltak össze azok 
a pedagógus életutak, amelyeket alább 
olvashatnak.

Major Gyuláné, Magda néni a Kőszegi 
Tanítóképző Intézetben szerezte tanítói ok-
levelét 1955-ben. Óvónőnek készült, mert 
mindig kisgyerekekkel akart foglalkozni. Mi-
vel kőszegi volt, édesanyja hatására iratko-
zott be mégis a helyi tanítóképzőbe. 1954-
ben érettségizett, majd a gyakorlóév után, 
amelyet Acsádon töltött, 1955-ben tette le 
a képesítő vizsgát. Tanítói munkásságának 
első állomása is az acsádi iskola volt, ahon-
nan 1956-ban már párjával, Major Gyulával 
Vasszilvágyra került. 19 évet töltött el az 
itteni iskolában, ahol először részben osz-
tott, majd 1-4. összevont osztályt tanított. 
Magda néni büszke arra, hogy az össze-
vont osztályokban tanulók sem maradtak el 
soha tudásban a központi iskola tanulóitól, 
s később is megállták helyüket. Tanítványa 
volt többek között Devecsery László költő, 
Pődör György költő és ásványgyűjtő, Vincze 
László festőművész, Sulyok János fafaragó 
művész. Családias légkör volt az iskolában, s 
a szülők mindenben partnerek voltak. Az is 
természetes volt, hogy a tanító társadalmi, 
kulturális tevékenységet is végzett, tánc- és 
színjátszó csoportot vezetett. Volt tanítvá-
nyai máig emlegetik közös élményeiket. 

Magda néni 1975-ben került Bükre, ami-
kor Vasszilvágyon megszűnt az iskola (fér-
je akkor már egy éve itt tanított). Két évig 
napközis nevelő volt, majd nyugdíjazásáig, 
1990-ig 1.-2. osztályosokat tanított. Furcsa 
volt eleinte a nagyobb tantestület, a nagy 
iskola, hiszen alkalmazkodni kellett mások-
hoz, az új körülményekhez. Mindig igye-
kezett megtalálni a közös hangot szülővel, 
diákkal, kollégával. 

Nevelési alapelve, hogy nem szigorú-
sággal, hanem szeretettel irányítja a kisdiá-
kokat, tanítja őket a szükséges ismeretekre, 
eredményes volt. Akkor is, amikor még nem 
is volt óvoda, úgy kellett elindítani, kézen 
fogni, kibontakoztatni a gyerekeket – hogy 
ez mennyire sikerült, az persze függött a 
gyerekek értelmétől, akaratától. 

Pedagóguspályája alatt kb. 1500 kisgyer-
meket vezetett be a betűk, számok világá-

ba, tanított meg írni, olvasni, számolni. Na-
gyon szerette a munkáját, igazi hivatásnak 
tekintette. Nem volt mindig egyenes az út, 
sokszor kellett súlyos betegséggel meg-
küzdenie, de soha nem adta fel. Máig is ezt 
vallja: érdemes küzdeni mindenért, ha látjuk 
az értelmét, hittel, reménnyel, szeretettel. 
Szerető családja, férje, gyermekei, unokái 
mindig átsegítették a nehéz időszakokon, s 
mellette állnak ma is.

Pedagógusi hitvallását Apáczai Csere Já-
nos gondolatával példázza: „…én azok közül, 
kik a magyar ifjúságnak dolgát a tanulásban 
előmozdítják, a legkisebb vagyok: de a szándé-
komra nézve, mellyel a célnak elérésére törek-
szem –, nincs, aki rajtam kifogjon.”

Csonka Jenő nyugalmazott igazgató 
ugyancsak gyémántdiplomát vett át. Sop-
ronban érettségizett az ottani tanítókép-
ző intézetben, majd egy gyakorlóév után, 
amelyet a Békés megyei Orosháza-Szente-
tornyán töltött, 1955-ben sikeres képesítő-
vizsgát tett. Már okleveles tanítóként került 
vissza az Orosházához közeli Monori tanyá-
ra, ahol 1-4. összevont osztály tanított. Innen 
került a nagyszénási mamutiskolába: kb. 50 
pedagógus, 3-3 párhuzamos osztály évfo-
lyamonként, bizony szokatlan volt. 1958-ban 
házasodott, s már feleségével, az óvónő Etel-
ka nénivel együtt kerültek Horvátzsidányba, 
ahol lakást kaptak, s ahol volt iskola és óvoda 
is, azaz minden feltétel biztosított volt közös 
életükhöz. Közben munka mellett elvégezte 
a Pécsi Tanárképző Főiskola matematika-fizi-
ka szakát, 1969-ben vehette át tanári okle-
velét. A házaspár 1971-ben már saját családi 
házba költözhetett két gyermekével Bükre, 
nyugdíjazásukig Bükön végezték pedagó-
gusi szolgálatukat, élhettek hivatásuknak.  

A büki iskolában 1975-től 1987-ig igaz-
gatóhelyettesként dolgozott. Jenő bácsi 
szívesen emlékezik vissza a kezdeti évekre, 
amikor a szülők áldozatos munkájával az 
1970-es évek elején sikerült korszerűsíte-
ni az iskolában a világítást. Főleg vasárnap 
dolgoztak, hiszen szombaton is tanítás volt.

Soha nem törekedett vezető szerepre, 
mégis igazgató lett. A nevelőtestület nagy 
részének kifejezett kérésére pályázott igaz-
gatónak. Így 1987-től 1995-ig, nyugdíjba 
vonulásáig vezette az iskolai közösséget. 
Igazgatósága első évei is építkezés idejére 
estek: akkor bővítették az iskolát a volt kato-
likus plébánia felé. 6 új tanterem, természet-
tudományi előadó, korszerű konyha és ét-
terem épült. Az épületegyüttes új szárnyát 
1990 szeptemberében adták át. A változá-
sok szele a pedagógiai munkában is érző-
dött: a rendszerváltással együtt jött az első 
nemzeti alaptanterv, változott a kötelező 
idegen nyelv, életbe lépett az új pedagógus 
fizetési táblázat. Az utolsó aktív évekre is 
jutott nagy feladat: a vendéglátóipari szak-
képzés beindításának előkészítése. Ebben is 
nagy szerepe volt még Csonka Jenőnek, a 
képzés aztán már nélküle indult meg.

Tanítóként, tanárként, vezetőként is azt 
vallotta, hogy fegyelem nélkül nincs jó 
munka. Szigorúsággal és igazságossággal 
lehet leginkább eredményt elérni. S hogy 
pedagógusi pályája eredményes volt, azt 
nemcsak volt diákjai sikerei, életútja bizo-
nyítja, hanem több szakmai elismerés, ki-
tüntetés is. 

Legnagyobb öröm, ha együtt lehetnek 
két gyermekükkel, négy fiúunokájukkal s 
két dédunokájukkal. - x- 

(Folytatás a 19. oldalon)

Gyémánt- és aranydiplomások köszöntése

Tanévzáró 2015-ben, a szeretett iskolában

2 0 1 5 . J ú n i u s   2 6 .        5



Büki Újság   E g y h á z i  h í r e k

11 iskolás Jézus mennybemenetelé-
nek ünnep napján járult első szentál-
dozáshoz. 

Jász László plébános és Vincze Erzsé-
bet hitoktató készítették fel a gyermeke-
ket erre a napra. Szentbeszédében Plébá-
nos Úr a következőket mondta: „Kedves 
Elsőáldozó fiúk és lányok! Isten elküldte a 
Messiást Jézus személyében, aki minden-
kivel jót tett, de mindenki nem fogadta 
el, és ellene fordultak, keresztre feszítet-
ték. Halála előtt ajándékot adott nekünk: 
önmagát, testét és vérét az Oltáriszent-
ségben....Ti tisztaszívű emberek akartok 
lenni, hűségesek Jézushoz. Jézus teste 
és vére átformál bennünket, és egyek le-
szünk a szeretetben. Egy szívvel-lélekkel 
jövünk az Úr asztalához, és megyünk ki a 
világba, hogy Jézus szeretetét vigyük az 
emberek közé. Kedves szülők, akik elhoz-
ták gyermekeiket a templomba, keresz-
teléskor megígérték, hogy gyermekeik 

első hitoktatói lesznek, támogatják őket 
az üdvösség felé vezető úton. Köszönjük 
meg őket Istennek, kérem, a vasárnapi 

szentmisén legyünk itt, imádkozzunk 
együtt, jó példát mutassunk gyermeke-
inknek...” 

Elsőáldozás – 2015. május 18. vasárnap

Ezen a napon 18 fiatal (Bük, Bő, Sajtoskál, 
Peresznye) részesült a bérmálás szentsé-
gében. Dr. Pápai Lajos Győr Egyházmegye 
Püspöke szolgáltatta ki a nagykorúság 
szentségét a fiataloknak. Csóka Gábor, az 
Egyházközség világi elnöke köszöntötte 
Püspök Urat. Püspök Atya a beszédében 
hangsúlyozta: „Isten a maga irgalmassá-
gában elküldte egyszülött Fiát. Apostolait 
lenyűgözte Jézus Krisztus alakja. Az apos-
tolok mindenüket ott hagyva követték 
Őt. Tanítása erővel hatott. Ember így még 
nem beszélt!  Jézust keresztre feszítették, 
majd harmadnapra feltámadt. Megjelent 
apostolainak, küldi őket szerte a világra. 
Az apostolok küldetése: tanúskodni Jézus 
Krisztus feltámadásáról. Ő ma is jelen van 
Egyházában. Ma is tanúskodnunk kell róla. 
Apor Vilmos vértanú püspök is életét adta 
Jézus Krisztusért. Egyetemista lány társai 
hitét látva csatlakozik a hittanos csoport-
hoz, otthon szüleitől semmit sem hallott 
Jézusról. Miért nem beszélt nekem senki 
Róla?? Társai – ők tanúskodtak, ők voltak 
számára a tanúk. Titeket is a tanúk, szüle-
itek, nagyszüleitek, hitoktatótok, lelkipász-
torotok, ... elvezettek Krisztushoz, most 

megkapjátok a Szentlelket, és az Egyház 
teljes jogú tagjaiként, most nektek kell ta-
núságot tenni Jézus Krisztusról az embe-
rek között. Mindegyikőtöknek ez lesz a hi-
vatása, feladata. A hivatását mindenkinek 

fel kell ismerni, és aszerint kell élnie! Egy 
könyv címe: Isten ügye manapság elavult? 
Provokáló kérdés! De Ti megerősítve a 
Szentlélektől, a Ti tanúságotok legyen a 
válasz erre a provokáló kérdésre!”  PG

2015. június 7. Úrnapja 
Bérmálás Bükön a Szent Kelemen templomban

Az elsőáldozók Jász László plébános úrral

Bérmálás a büki templomban
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A magyar és finn evangélikusok évti-
zedek óta szoros baráti kapcsolatban 
állnak egymással. Jó példa erre a Kő-
szegi Evangélikus Egyházközség és a 
finnországi Mikkeli-i Egyházközség 
kapcsolata, valamint a Vasi Egyházme-
gye és Mikkeli Egyházmegye között élő 
testvér-gyülekezeti kapcsolat. 2009-től 
Bük és Kangasniemi lelkészei illetve 
több gyülekezeti tag között is elkezdő-
dött a párbeszéd. Személyes találkozá-
sok történtek és Simon Réka lelkésznő 
és Matti Tolvanen esperes – lelkész, 
ekkor már lefektette a testvérkapcso-
lat alapjait. 2013-ban, a finn testvérek 
büki látogatásakor közösen elfogadtuk 
a szerződés tervezetét is, amellyel jogi 
formát önthetett két gyülekezet közöt-
ti kapcsolat.

Abban az évben a bécsi repülőtéren az-
zal búcsúztunk el egymástól, hogy a büki 
evangélikusok tesznek legközelebb láto-
gatást Kangasniemiben 2015-ben, amikor 
a templomuk felszentelésének 200 éves 
évfordulóját ünneplik. Az ígéret május 21-
26. között teljesült. Csütörtökön Bükről ösz-
szesen 10-en indultunk a Liszt Ferenc Nem-
zetközi Repülőtérre, onnan Finnországba, 
közösen a kőszegi testvérekkel. Helsinkiből 
autóbusszal utaztunk tovább Mikkelibe, 
ahol a kőszegi útitársaktól elköszönve foly-
tattuk utunkat Kangasniemibe. 

A küldöttség tagjai: Simon Réka lelkész-
nő, Giczi Nikoletta hitoktató, Dr. Tomcsányi 
Levente felügyelő, Simon Attila, Varga Lász-
ló, Vasvári Richárd,Vasváriné Savanyó Edi-
na, Savanyó Tünde, Iliás Kristóf és Horváth 
Bence

A büki csapatot a kangasniemi csalá-
dok látták vendégül, ahol mindannyiunk 
kifogástalan ellátásban részesült. A csütör-
töki este az ismerkedés jegyében telt. A 
kommunikáció általában angol és német 
nyelven történt, 2-3 nap után viszont már 
néhány finn kifejezést és szófordulatot is 
magabiztosan használtunk.

Pénteken Kangasniemit ismerhettük 
meg, a polgármester asszony, a lelkészek 
és néhány kísérő társaságában. A kisváros a 
Puulavesi és a Kyyvesi tavak partján fekszik, 
vadregényes, erdőkkel borított környezet-
ben. Lakossága 5720 fő, szinte mindannyi-
an (ahogy Finnország lakossága is) evangé-
likusok. 

A Kangasniemi-i Önkormányzat óvodát, 
iskolát, speciális foglalkoztató központot és 

idősotthont tart fenn. Emellett egy tábor-
hely is működik a településen, egyházi mű-
ködtetésben. A kisváros északi részén ipari 
negyed található. 

Evangélikus templomuk tisztán fából 
épült, s 200 éve szentelték fel. 1500 ülőhely-
lyel rendelkezik, oltárképe Berndt Abraham 
Godenhjelm munkája. Orgonája 1954-ben 
épült. 2007-ben a templom és az orgona is 
teljes felújításon esett át.

A pénteki „Magyar estre” Iliás Kristóf jó-
féle magyar pörköltet készített és szorgos 
kezek szaggatták hozzá a nokedlit. Vacsora 
után bemutattuk Bük városát, gyülekeze-
tünk életét, gyermekprogramjait, énekel-
tünk finn barátainknak, késő este pedig 
ismét a vendéglátó családokkal beszélget-
tünk, szaunáztunk. 

Szombaton útra keltünk Kouvola váro-
sába, ahol egyházmegyei napon vettünk 
részt. Délután Pekka Simojoki és zenekará-
nak koncertjét hallgattuk meg, akinek ifjú-
sági énekei Magyarországon is nagy nép-
szerűségnek örvendenek. 

A templom felszentelésének 200. éves 
évfordulóját vasárnap ünnepelte a gyüle-
kezet. Helyi és karéliai gyülekezetek kórusai 
énekeltek, köszöntők hangzottak el és Si-
mon Réka Matti Tolvanen-nel aláírta a test-
vér gyülekezeti szerződést.

Simon Réka lelkésznő gondolatai: „Kü-
lön örömünkre szolgál, hogy pünkösd 
ünnepén írhattuk alá, tehettük hivatalossá 

a szándékunkat, hogy a nagy távolság el-
lenére testvérszívvel gondolunk egymásra, 
imádkozunk egymásért az istentisztelete-
ken, és folytatjuk az egymással való ismer-
kedést. Isten Szentlelkének segítségét és 
áldását kérjük a testvérkapcsolatra.”

Az ünnepély után Iliás Kristóffal a helyi 
ifi házba mentünk a finn ifjakkal, ahol be-
mutatkozás, közös zene, játék és beszélge-
tés után néhányan a Pieni Tähtisaari (Kicsi 
csillag) nevű szigetre is elutaztunk. Ezen az 
estén megbeszéltük, hogy még ez év no-
vemberében ismét találkozhatunk, akkor a 
finn barátok érkeznek Bükre.

Hétfőn reggel el kellett köszönjünk már 
a vendéglátóinktól, hiszen a programunk 
további része Mikkeliben és Ristiina váro-
sában zajlott. Több templomot és városi 
nevezetességet tekinthettünk meg, közö-
sen a kőszegi utazókkal. Az esti záró áhítat 
után kiderült, hogy a finnek ugyanolyan jól 
tudnak magyarul, mint a magyarok finnül. 

Kedden Helsinkibe utaztunk, ahol a ki-
kötő, és a Sziklatemplom mellett a Finn 
Missziói Társaságot látogattuk meg. 

Igazán remek 5 napot tölthettünk el 
Finnországban, új ismerősöket szereztünk. 
Mindannyian új élményekkel és feltöl-
tődött lélekkel térhettünk haza. Csak azt 
kívánhatom, hogy mielőbb újra átéljük a 
személyes találkozást barátainkkal és egy 
tartalmas kapcsolatot ápolunk tovább. 

Horváth Bence

Evangélikus testvér-gyülekezeti kapcsolat Kangasniemi-vel

Simon Réka és Matti Tolvanen aláírja a szerződést
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Turisztika hírportálok repítették azt a hírt, 
hogy Katz Péter a Danubius hotelének büki 
illetve a sárvári igazgatója lett az év szállodá-
sa. Úgy tudom, hogy ez egy szakmai elisme-
rés, tehát  az Ön szakmabelijei választották 
meg. Hogyan, miképp történt ez az értékelés, 
a választás?

A Best of Budapest nevű kiadvány, amely 
egy szakmai kiadvány, minden évben és 
különböző kategóriában is kioszt díjakat, 
és 2014-re az a megtiszteltetés ért, hogy 
a nem budapesti, tehát a vidéki régióban, 
mint legjobb szállodás díját, az év szálloda-
igazgatója díját adták nekem. 

A Danubius vállalaton belül ez a két szál-
loda, a büki illetve a sárvári, milyen helyet 
foglal el?

Két oldalról kell megközelíteni a kérdést.  
Ugye egyszer azt, hogy az egész szem-
pontjából milyen helyet foglal el és a vidéki 
szállodák között milyen helyet foglal el. A 
válság éveiben a vidéki szállodák szerepe 
jelentősen megnőtt, hiszen a legnagyobb 
visszaesés nem is itt történt, hanem a bu-
dapesti szállodákban. Azonban szerencsé-
re ez megváltozott abból a szempontból, 
hogy Budapest iránt elég nagy lett az ér-
deklődés az elmúlt évben, és ez ebben az 
évben is folytatódott.  Innentől kezdve az 
ő szerepük bevétel-elosztás szempontjából 
megváltozott, és ismét Budapest vette át 
az erősebb régiónak a szerepét. 

Két szállodában összességében hány em-
bert foglalkoztatnak?

A két szállodában összesen 220 ember 
dolgozik, amely azért érdekes, mert a köz-
ponti része a szállodának, így a központi 
értékesítés, az ügyvitel az áthelyeződött 
Sárvárra, ott van a központ, itt meg Bükön 
csak az igazgatóság működik.

Bükön az elmúlt időszakban nagyon sok 
innováció jellemezte a szállodát, ezekről, ha 
néhány mondatot mondana igazgató úr!

Az elmúlt évek változásai, forgalmi, szer-
kezeti változásai miatt volt szükséges, hogy 
változtassunk a stratégián, hisz ez egy kife-
jezetten gyógy szálloda voltunk, de látva a 
gyógy vendégek számának a csökkenését, 
változtatnunk kellett. Elindultunk egy gyer-
mekbarát irányzat felé, ami az elmúlt két 
évben sikeresen bevált. Változtattunk kon-
cepciót, all inclusive szálloda lettünk, amely 
szintén beváltotta a hozzá fűzött reménye-
ket, jövedelmezőség szempontjából csak 
annyit lehet mondani, hogy kb. kétszerese 

a mondjuk a három vagy két évvel ezelőtti 
jövedelmezőségnek. 

Milyen a szállodáknak a kihasználtsága? 
Itt Bükön, illetve Sárváron hogy alakult?

Bükön a kihasználtság az a 65 %-ot éri 
el. Sárváron 70 %-os a kihasználtság, illetve 
70-72 % között mozog. 

Miből adódik ez a minimális különbség?
Abból adódik, hogy Bükön kétszáz szo-

ba van, Sárváron meg csak 136.
Nagyon gyönyörű lett a szállodában a 

gyermekbirodalom, egész nap lehetőség 
van az étkezésre, az italok fogyasztására. Az 
all inclusive ellátásnál azt szokták mondani, 
hogy ez egy idő után valamifajta minőség-
romlást hozhat. De valószínű, hogy ez a fent 
említett elismerés azt jelenti, hogy talán Bü-
kön mégsem ez történt? 

Nem, nekünk az volt az egyik legfon-
tosabb kihívás, illetve legfontosabb fela-
datunk, hogy olyan vendéglátást biztosít-
sunk,- hiszen a nap mondhatnám 12 – 13 
órájában a vendég igénybe veszi a vendég-
látást,- tehát a reggelitől a vacsoráig szinte 
minden percben valamit fogyaszthatnak,- 
hogy ez megfelelő és azonos színvonalon 
legyen, elejétől a végéig. Hogy ez mennyire 
így van, a Danubius minden évben kiérté-
keli a különböző szállodáknak a teljesítmé-
nyét, és minden évben tart egy úgyneve-
zett ünnepi ebédet, amelyen kiosztják a 
különböző díjakat. Örömmel jelenthetem, 
hogy a büki konyha a Danubius vállalaton 
belül és a legjobb konyha címet nyerte el 

2014-ben. Ez is bizonyítja, hogy a vendégek 
visszajelzése alapján ez a minőségi romlás 
nem következett be, sőt mi azon vagyunk,- 
megerősítve a konyhai személyzetet,- hogy 
ez csak növekedjen a továbbiakban. 

Ön Budapestről indult, most két vidéki 
szállodát vezet. Van nosztalgiája Budapest 
iránt?

Hát, ha azt mondom, hogy nincs, akkor 
ezt kevesen hiszik el. Pedig így van. Most 
már ez a nyolcadik évem ebben a két szál-
lodában, és hát azt kell, hogy mondjam, 
hogy életem eddig legjobb döntése volt, 
hogy ezt elvállaltam, ide pályáztam. Mert 
egészen másfajta identitású emberekkel, 
másfajta kedvességgel, egy belülről jövő 
pozitív hozzáállással találkoztam, és ez 
már, ha néha-néha felmegyek Pestre és 
elmegyek egy-egy szállodába körülnézni, 
akkor azt tapasztalom, hogy nagyon-nagy 
különbség van hozzáállásban, a dolgozók 
munkájában, véleménynyilvánításban, 
kommunikációban. 

Most hogy körülnézünk itt, a teraszon il-
letve a medencében, már nagyon sok vendég 
van. A nyári időszakra milyen vendégforgal-
mat várnak?

Hasonlóan az elmúlt évekhez, azt gon-
doljuk, hogy ez a nyár sem lesz másképp. 
Mi 85-90 %-os kihasználtságot várunk, 
legalább is az előrejelzések alapján. Már a 
június is 70 % fölött van. Úgy hogy, én azt 
gondolom, hogy egy sikeres nyár, meghoz-
hatja a sikeres évet is.

–varga-

Katz Péter az év „szállodása”

Katz Péter
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június 27. 20.30
„Forgószínpad” Büki Színházbérlet 2015 tavasz

Oscar Hammerstein - A muzsika hangja - musical - a Budaörsi Latinovits Színház előadása
belépő bérleten kívül: elővételben: 1.500.- Ft, a helyszínen: 2.000.- Ft
Helyszín: Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár – Atrium 
Esőnap: június 28.

július 3.
Roma Kulturális Nap

szervező: Bük Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata

július 10. 09.00
Büki Mesevonat a Szamóca Színházzal

Részvételi díj: 1.500.- Ft, amely tartalmazza a vonatozás, a vendéglátás és az előadások árát.
Az előadás helyszíne: Bük, Kóczán-ház, Széchenyi u.

július 10. 18.00 – 4. ETNO-FOLK FORGATAG
18.00 Zombori 
19.15 Vujicsics Együttes
20.45 Makám Együttes
22.15 Koprive Tamburazenekar
23.45 Folk Error
A belépés díjtalan!
Helyszín: Bükfürdő, Gyógy- és Élménycentrum parkolója

július 11. – 25. ARATÓÜNNEP
- Ünnepi ökumenikus istentisztelet a Katolikus templomban
- Színes felvonulás hintókkal, lovas kocsikkal Bükfürdőre
- Kézikaszás aratóbemutató
- Folklórműsor
- Gyermeksarok - Népi és ügyességi játékok
- Kirakodóvásár
- Könyvbemutató
Helyszín: Bükfürdő, a Gyógy- és Élménycentrum parkolója
A belépés díjtalan!
Részletes program a www.bukmsk.hu weblapon és a plakátokon!

július 17. 09.00
Büki Mesevonat a Szamóca Színházzal

Részvételi díj: 1.500.- Ft, amely tartalmazza a vonatozás, a vendéglátás és az előadások árát.
Az előadás helyszíne: Bük, Kóczán-ház, Széchenyi u.

július 22-26. – 10. GYÓGY-BOR NAPOK – BÜKI GASZTROFESZTIVÁL
22. szerda
Gyermekszínpad
17.00 Inci-Finci Gyermekfoglalkoztató
18.00  Palya Bea gyermekkoncertje

BORszínpad
18.00 Karak
21.00 Csík Zenekar

vendég: Lovasi András

GASZTROszínpad
17.00–19.00 Örömfőzés meglepetés vendégekkel a történelmi Gasztro udvarban
17.00 Ünnepélyes megnyitó

Km.: Vivat Bacchus, Ungaresca Néptáncegyüttes
19.00 Magyar Vista Social Club
22.45 Mokka Tribute 

Fürdő Étterem – Jazz-Blues Udvar
19.00 The Fourtissimo Jazz Orchestra
20.45 Solid Jazz Band

2015 a büki kultúr kúra

2 0 1 5 .   J ú n i u s   2 6 .        9



Büki Újság  �

a büki kultúr kúra

23. csütörtök
Gyermekszínpad
17.00 Pegazus Színház – Koffermesék III. Zenés bábjáték
18.15 MiaManó Színház – A három kismalac. Zenés mesejáték

BORszínpad 
17.00 Hetedik Ég – Eleven Hold Tribute 
19.15 Elefánt
22.00 Cimbaliband

GASZTROszínpad
17.00–19.00 Örömfőzés meglepetés vendégekkel a történelmi Gasztro udvarban
18.00 A Nyughatatlan – Johnny Cash and The Best Rockabilly Songs
20.30 Beshodrom
23.45 Koprive Tamburazenekar

Fürdő Étterem – Jazz-Blues Udvar
18.30 Molnár György Trió
20.00 Esszencia – Szárnyalás / Csík János és barátai koncertje

A műsor a klasszikus zene, a magyar népzene és jazz muzsika sajátos ötvözete.
21.30 Balázs Elemér Group

24. péntek
09.00 Büki Mesevonat a Szamóca Színházzal

Részvételi díj: 1.500.- Ft, amely tartalmazza a vonatozás, a vendéglátás és az előadások árát.
Az előadás helyszíne: Bük, Kóczán-ház, Széchenyi u.

Gyermekszínpad
17.00 „Három szegény szabólegény” gyermekkoncert
18.30 Bognár Szilvi Csintekerintő koncertje

BORszínpad
18.30 Soulution
21.00 Ocho Macho
00.30 Utcabál – Continental zenekar

GASZTROszínpad
17.00–19.00 Örömfőzés meglepetés vendégekkel a történelmi Gasztro udvarban
17.30 Berecz István és barátai
19.45 BigBox
23.00 Anima Sound System 20 év „slágerei”

Fürdő Étterem – Jazz-Blues Udvar
18.00 Verses-zenés sanzonest a 100 éve született Edith Piaf emlékére
19.30 “Átlátszó víz legyen...” IM Cseh Tamás - km: Hegyi Norbert és Joós Tamás
21.00 Intermezzo Latin Club

25. szombat
Gyermekszínpad
17.00 Palinta Társulat – Seprűszínház és Gyermekkoncert

BORszínpad
17.00 Gencsapáti Hagyományőrző Néptáncegyüttes műsora
19.15 Gypo Circus
21.45 Szabó Balázs Bandája
00.30 Utcabál – Continental együttes

GASZTROszínpad
17.00–19.00 Örömfőzés meglepetés vendégekkel a történelmi Gasztro udvarban
18.00 Retroleum
20.30 Margaret Island
23.15 Intim Torna Illegál

26. vasárnap
Gyermekszínpad
17.00 Kuttyom tty Társulat – Cirkusz Folklorikusz – Zenés bábjáték
18.00 Inci- nci Gyermekfoglalkoztató

BORszínpad
18.00 Manoya
20.00 Ripoff Raskolnikov
21.30 Quimby 
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GASZTROszínpad
17.00–19.00 Örömfőzés meglepetés vendégekkel a történelmi Gasztro udvarban
17.00 Pannon Cigányzenekar
19.00 Újvári Timi és a Hot Stuff

23.00 Fesztiválzáró tűzijáték

A belépés díjtalan!
helyszín: Bükfürdő, Gyógy- és Élménycentrum parkolója

augusztus 1.
Horvát Nemzetiségi nap

szervező: Büki Horvát Nemzetiségi Önkormányzat

augusztus 7. 09.00
Büki Mesevonat a Szamóca Színházzal

Részvételi díj: 1.500.- Ft, amely tartalmazza a vonatozás, a vendéglátás és az előadások árát.
Az előadás helyszíne: Bük, Kóczán-ház, Széchenyi u.

augusztus 9. 20.00
„Nejlon és Bakelit”, avagy vissza a ‘60-as évekbe! 
A nagy sikerű Csinibaba című  lm dalaiból készült önfeledt időutazás sok humorral és a kor örökzöld slágereivel.

Rendezte: Bodrogi Éva és Eredics Béla
Zenei rendező: Hegedüs Gönczy Katalin. 
Az előadók: Eredics Béla, Hodosán Hajnalka, Gyetvai Dániel, Scheer Lívia, Szigeti Karina és Szkórits-Tala Gábor. 
Hangszereknél: Ávéd János- szaxofon, Császár András- ütő, Hegedüs Gönczy Katalin- zongora,

Szkórits-Tala Gábor-basszusgitár.
Helyszín: Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár – Atrium (rossz idő esetén: Színházterem)

augusztus 14. 09.00
Büki Mesevonat a Szamóca Színházzal

Részvételi díj: 1.500.- Ft, amely tartalmazza a vonatozás, a vendéglátás és az előadások árát.
Az előadás helyszíne: Bük, Kóczán-ház, Széchenyi u.

augusztus 14. 20.30
Legyetek jók, ha tudtok! - a Budaörsi Latinovits Színház előadása

belépő: elővételben: 2.000.- Ft, büki lakosoknak: 1.500.- Ft, helyszínen: 2.500.- Ft
Helyszín: Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár – Atrium
Esőnap: augusztus 15.

augusztus 19. 19.00
Büki Retró
19.00 Meggie’s Crew - Táncdalfesztivál 
20.30 Magic Cats Rockabilly Trió
22.00 The BlackBirds – Beatles Emlékzenekar
23.45 Retro Utcabál a Spontán zenekarral

A belépés ingyenes!
Helyszín: Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár – Atrium

augusztus 20.
10.00 „Apa, gyere Te is!”- Bütykölő- játszóház
10.30 Kaláka együttes gyermekműsora

A belépés ingyenes!
Helyszín: Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár – Atrium

Városi Ünnepség
Ünnepi Képviselő - testületi ülés és az Új Kenyér megáldása
Pontos időpont és helyszín később!

19.00 Ünnepi koncert. Muzsikás Együttes – Buda Folk Band
22.00 Ünnepi tűzijáték

A belépés ingyenes!
Helyszín: Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár – Atrium 

a büki kultúr kúra
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Büki Művelődési és
Sportközpont, Könyvtár  
H-9737 Bük, Eötvös u. 11.

Telefon:
Művelődési Központ: 0036-94/ 558-409
Sportcsarnok: 0036-30/ 630-1669
Könyvtár: 0036-94/ 558-411
Fax: 0036-94/ 558-409

web: www.bukmsk.hu / E-mail: muvhaz37@t-online.hu

augusztus 21. 09.00
Büki Mesevonat a Szamóca Színházzal

Részvételi díj: 1.500.- Ft, amely tartalmazza a vonatozás, a vendéglátás és az előadások árát.
Az előadás helyszíne: Bük, Kóczán-ház, Széchenyi u.

augusztus 21. 20.00
Operettgála - Az Orfeum Vándorszínpad operett műsora
Fellép: Szász Kati primadonna, Alagi János tenor, Jurina Beáta szubrett, Bálint Csaba tenor, 

valamint az Orfeum Vándorszínpad tánckara
belépő: elővételben: 1.600.- Ft, büki lakosoknak: 1.300.- Ft, helyszínen: 2.000.- Ft
helyszín: Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár – Atrium

szeptember 8. 18.00 
“Olvasószemüveg” - Határtalan irodalom 750 percben
Müller Péter előadása: Fér élet, női sors

belépő: 700.- Ft
helyszín: Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár – Színházterem

október 1-3. – SZENT MIHÁLY-NAPI FORGATAG 
Gombolyító Játszóház, népi játékok, vásári komédiák, kézműves foglalkozások, kézműves ízek vására

1. csütörtök
Egyedem, begyeden tengertánc…
Szabó József a Büki néptánc hagyományt feldolgozó tanulmányának könyvbemutatója és a Büki
Díszítőművészeti szakkör kiállításának megnyitója.
 A kiállítás megnyitón közreműködik: Büki Felnőtt néptánccsoport, Répcementi Fér kar
Az híres Büknek csodás nótái – a büki énekkarok ünnepi gála műsora, vendég a Sepsiszentgyörgyi Énekkar.

2. péntek 
Fiatal népzenészek bemutatója
Firkin koncert
Balkán Fanatik koncert

3. szombat
Büki ízek - büki arcok. Gasztroporta – a büki civilek önmegmutató programja
- Szalai Veron Balladája (Halálra Táncoltatott menyasszony) - Táncszínházi premier

Közreműködik: Ungaresca Táncegyüttes, Boglya Népzenei Együttes, Sok-szín-pad Társulat

- Városi Ünnepség a 750. évforduló tiszteletére
- Ismerős Arcok koncert
- Táncház

Részletes program a www.bukmsk.hu weblapon és a plakátokon!
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BORszínpad GASZTROszínpad
július 22. 17:00 ÜNNEPÉLYES MEGNYITÓ

(VIVAT BACCHUS, UNGARESCA TÁNCEGYÜTTES)
18:00 KARAK 
19:00 MAGYAR VISTA SOCIAL CLUB 
20:45
21:00 CSÍK ZENEKAR 
22:45 MOKKA TRIBUTE BAND

július 23. 17:00 HETEDIG ÉG - ELEVEN HOLD TRIBUTE
18:00  A NYUGHATATLAN 
18:15
18:30
19:15 ELEFÁNT

20:00
20:30 BESHODROM
21:30
22:00 CIMBALIBAND 
23:45 KOPRIVE 

július 24. 17:00
17:30 BERECZ ISTVÁN ÉS BARÁTAI
18:00
18:30 SOULUTION
19:30
19:45 BIGBOX
21:00 OCHO MACHO
23:00 ANIMA SOUND SYSTEM
00.30

július 25. 17:00 GENCSAPÁTI HAGYOMÁNYŐRZŐ
NÉPTÁNCEGYÜTTES 

18:00 RETROLEUM
19:15 GYPO CIRCUS

20:30 MARGARET ISLAND
21:45 SZABÓ BALÁZS BANDÁJA
23:15 INTIM TORNA ILLEGÁL
00:30 UTCABÁL - CONTINENTAL ZENEKAR

július 26. 17:00 PANNON CIGÁNYZENEKAR

18:00 MANOYA
19:00 ÚJVÁRI TIMI ÉS A HOT STUFF
20:00 RIPOFF RASKOLNIKOV
21:30 QUIMBY 
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Büki Újság  �

Gyermekszínpad Fürdő Étterem - Jazz-Blues Udvar
INCI-FINCI GYERMEKFOGLALKOZTATÓ 17:00 július 22.

PALYA BEA GYERMEKKONCERT 18:00
FOURTISSIMO JAZZ ORCHESTRA 19:00

SOLID JAZZ BAND 20:45
21:00
22:45

PEGAZUS SZÍNHÁZ - KOFFERMESÉK III. 17:00 július 23.
18:00

MIAMANÓ SZÍNHÁZ - A HÁROM KISMALAC 18:15
MOLNÁR GYÖRGY TRIÓ 18:30

19:15
ESSZENCIA - SZÁRNYALÁS 20:00

20:30
BALÁZS ELEMÉR GROUP 21:30

22:00
23:45

"HÁROM SZEGÉNY SZABÓLEGÉNY" 17:00 július 24.
17:30

EDIT PIAF SANZONEST 18:00
BOGNÁR SZILVI    CSÍNTEKERINTŐ KONCERT 18:30

"ÁTLÁTSZÓ VÍZ LEGYEN" - IM CSEH TAMÁS 19:30
19:45

INTERMEZZO LATIN CLUB 21:00
23:00
00.30

PALINTA TÁRSULAT - SEPRŰSZÍNHÁZ
ÉS GYERMEKKONCERT

17:00 július 25.

18:00
19:15

20:30
21:45
23:15
00:30

KUTTYOMFITTY TÁRSULAT
- CIRKUSZ FOLKLOLRIKUSZ

17:00 július 26.

INCI-FINCI GYERMEKFOGLALKOZTATÓ 18:00
19:00
20:00
21:30

GYÓGY-BOR NAPOK - BÜKI GASZTROFESZTIVÁL 2015
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a büki kultúr kúra

Gyógy-Bor Napok
Büki Gasztrofesztiválx.
2015. július 22-26.B
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  Büki Újság

A büki csendes kis utcában, déli időben 
fogad Pukler Péter és Kovács Viktória. Ilyen-
kor lehet nyugodtan beszélgetni, mert az 
ikrek óvodában vannak. Gergő a Csodaor-
szág Óvodában Bükön, Ábel pedig a szom-
bathelyi Micimackó Fejlesztő Óvodában. 
Néhány perces beszélgetés után jövök rá, 
hogy a megyei napilapban már olvastam 
a család történetéről. Az ikrek koraszülött-
ként, a 30. héten születtek, kicsi súllyal. Az 
anyuka vette észre, hogy a két gyermek 
fejlődése között különbség van, de az 
orvosok megnyugtatták, hogy ezt majd 
„elnövik” a gyerekek. De Ábel mozgás ko-
ordinációja egy agyvérzés következtében 
sérült. Az állapota javítására egy speciális 
műtétre Barcelonába jelentkeztek. A mű-
téthez kérelemre támogatást adhat a tár-
sadalombiztosítás. A klinika előbb be tudta 
vállalni a műtétet, mielőtt a támogató vá-
lasz megérkezett volna, így a másfél milliós 
műtét árát a szülők fizették. A támogatás 
azóta sem érkezett meg, és már nem is fog. 
Pedig Péterék országgyűlési képviselők se-
gítségét is kérték, sajnos hiába.

Az anyuka a Barcelonában elvégzett 
műtét utáni minden kis eredményt re-

ményként kezel. Sajnos a betegség átala-
kította a család teljes életét. Ábelt naponta 
szállítják reggelenként Szombathelyre, – 
hogy beférjen a speciális gyerekkocsi, ah-
hoz kombi autó kell, – délután Viktória vo-
nattal hozza haza a babakocsiban az ötéves 
Ábelt. A  kisfiú élete tele van specialitások-
kal, erőfeszítésekkel. Dévény torna, fejlesztő 
foglalkozások, terápiák, kórházi kezelések 
a sorsa. Speciális cipőt kell hordania, ami 
sajnos néha akkorra készül el, amikor már 
változik az évszak. Ábel az autóban néha 
pánikrohamot kap, így Péter édesanyja is el-

kíséri reggel a kisfiút Szombathelyre, Gergőt 
a Csodaországba. Péter Ausztriában vállalt 
munkát, Viktória a gyerekekkel foglalkozik. 
– Létrehoztunk egy alapítványt „Együtt Ábel 
egészségért” elnevezéssel – mondja Péter. 
– Tudjuk, hogy nagyon nehéz a jelenlegi 
keresetek mellett a magánszemélyek fel-
ajánlásaira számítani, amíg az egészségem, 
a lehetőségeim biztosítják az osztrák mun-
kát, mindent megteszek. De talán van olyan 
vállalkozás Bükön, amelyek esetleg tudná-
nak támogatást adni, de még jobban hiszek 
abban, ha már két éves lesz az alapítvány, 
akkor a barátok, rokonok, ismerősök 1%-os 
felajánlásaira számíthatunk. Ábel ellátásánál 
hosszabb távon kell gondolkodnunk.

Amíg Péter a számlaszámot keresi, Vik-
tória elmondja: – Én látom azokat az apró 
változásokat, amelyekért Ábellel együtt 
naponta megküzdünk. Tudom, hogy má-
soknak talán nem jelent sokat, hogy Ábel 
megtanult beszélni, apró mozdulatokat 
tesz. Megyünk az elkezdett úton….

Az Alapítvány számlaszáma: K&H Bank  
10402939-50526776-84761002.

Facebook cím: Együtt Ábel egészségé-
ért Alapítvány

Egy alapítvány, hogy a kis Ábel ne vesszen el a rengetegben

Bük Város Roma Nemzetiségi Önkormány-
zata nevében szeretettel hívom Önt, és ked-
ves családját a Roma Gasztronómiai Napra.
Időpont: 2015. július 3. (péntek)
Helyszín: Bük, Eötvös utca, valamint Átrium 
(szabadtéri rendezvénytér)  
Program:
14.00 Gasztronómiai bemutató – Főzés 
kezdete

16.00-17.00 Újonnan alakult Büki Ökölvívó 
Szakosztály bemutatója
17.00 Vacsoraosztás, ingyenesen
19.30 Beszédet mond: 
Dr. Németh Sándor, Bük Város Polgármes-
tere
Gagyi Levente, Vas Megyei Civil és Nemze-
tiségi Kapcsolatok Bizottságának Elnöke
20.00 Kökény Attila koncert

21.00 Bál, zenét szolgáltatja Palika és Zene-
kara Budapestről
Belépődíj a koncertre és a bálra felnőttek-
nek 1.000,- Ft, gyermekeknek 14 éves korig 
díjtalan. Rendezvényünkre szeretettel vá-
runk Mindenkit.

Németh Tiborné
Bük Város Roma Nemzetiségi  

Önkormányzat Elnöke

Roma Gasztronómiai Nap Bükön

A k t u á l i s

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

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

12. Vasárnap Dr. Szilasi Imre
13. Hétfő Dr. Szilasi Imre
14. Kedd Dr. Szirmai László
15. Szerda Dr. Sudár Zsuzsanna
16. Csütörtök Dr. Kator Miklós
17. Péntek Dr. Földi Sándor
18. Szombat Dr. Nagy Gábor
19. Vasárnap Dr. Földi Sándor
20. Hétfő Dr. Földi Sándor
21. Kedd Dr. Bencsik István
22. Szerda Dr. Bencsik István

23. Csütörtök Dr. Bencsik István
24. Péntek Dr. Szilasi Imre
25. Szombat Dr. Szilasi Imre
26. Vasárnap Dr. Szilasi Imre
27. Hétfő Dr. Szilasi Imre
28. Kedd Dr. Nagy Gábor
29. Szerda Dr. Vágási Andrea
30. Csütörtök Dr. Kator Miklós
31. Péntek Dr. Nagy Gábor

Dr. Németh Sándor s.k.
elnök
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Büki Újság   O k tatá s

Iskolánk hagyományaihoz hűen az utolsó 
tanítási napon a búcsúzó nyolcadikosok 
ballagási dalokat énekelve járták végig 
az épületet, búcsúztak el a nyolc éven át 
második otthonukká vált kedves tanter-
mektől, az itt maradó diáktársaktól, az őket 
tanító pedagógusoktól. Felelevenedtek az 
emlékek, leperegtek az arcokon a könnyek. 
A búcsúzás nem könnyű sosem, de tudni 
kell, hogy itt lezárult egy korszak, és kezdő-
dik egy újabb feladatokkal teli időszak. Is-
kolánk tanulói ebben a tanévben is jól tel-
jesítettek. Sokan büszkélkedhetnek kitűnő 
és jeles bizonyítvánnyal, de vannak sajnos, 
akiknek a nyári szünet nem lesz felhőtlenül 

boldog, hiszen augusztusban ismét szá-
mot kell adni tudásukról a pótvizsgán. 

A tanévzáró ünnepély fontos része a 
nyolcadikosok búcsúzása mellett a megér-
demelt jutalmak átadása. A jutalomkönyvek 
átadása mellett sor került az idei évben is két 
díj átadására is. Bük Város Önkormányzata 
alapította a „Jó tanuló, jó sportoló” díjat, me-
lyet az a tanuló kapja meg, aki a jó tanulmá-
nyi eredménye mellett a sportban is kiemel-
kedő teljesítményt nyújtott a tanév során, 
ezzel öregbítette nem csak az iskola, hanem 
a város hírnevét is. Ebben a tanévben ezt 
a díjat Baranyai Róbert alpolgármester úr 
Szabó Noémi 8.a osztályos tanulónak adta 

át, aki a kézilabda csapatnak oszlopos tagja. 
Dr. Gyurácz József alapította az Ablánc-dí-
jat, melyet a természet védelme érdekében 
kifejtett kiemelkedő tevékenysége és jó 
tanulmányi eredménye elismerésül vehet 
át az iskola diákja. Baranyai Róbert alpol-
gármester úr és Pócza Csaba igazgató úr 
az idei évben a díjat Balogh Annamária 8. b 
osztályos tanulónak adta át. 

A tanév ünnepélyes lezárása ünnep a 
diáknak, ünnep a pedagógusnak, ünnep 
a szülőnek. Közel tíz hónapig tartó szor-
galmas munka után jöhet a megérdemelt 
pihenés, a feltöltődés az újabb tanévre. Vi-
dám vakációt kívánunk hát mindenkinek! 

Tanévzáró – ballagás az iskolában

2015. június 15-én véget ért a 
2014/2015-ös tanév szorgalmi időszaka, 
következik a megérdemelt pihenés, a 
nyári vakáció. A büki iskola diákjai és pe-
dagógusai ebben a tanévben is a szor-
galmas munkának köszönhetően sok 
szép eredményt értek el, tették ismert-
té az iskola nevét a megyei és országos 
versenyeken egyaránt. Korábban hírt 
adtunk már az aktuális versenyeredmé-
nyekről, most a tanév utolsó hónapjai-
nak sikereit ismertetjük:
A sajátos nevelési igényű tanulók számára 
megrendezett Szépíró verseny országos 
döntőjébe bejutott  Csonka Dominik 2.b, 
Szamos Dominik 2.b, Csonka Bence 4.a és 
Turó Leila 5.b osztályos tanuló. Ők az orszá-
gos versenyen helyezést nem értek el, de 
nagyon ügyesen szerepeltek.
A táplánszentkereszti Apáczai Csere János 
Általános Iskola szervezte meg az idei évben 
is a megye 2-4. évfolyamos diákjai számára 
az Apáczai Olvasásversenyt, ahol iskolán-
kat 2 tanuló képviselte. 
Horváth Regina Éva 2.a osztályos tanuló 2. 
helyezett lett, Stix Erik 4.a osztályos diák pe-
dig az 5. helyezést hozta el.
Matematika tantárgyból több versenyen is 
részt vettek iskolánk diákjai:
A Zrínyi Ilona Matematika Versenyen a 
legeredményesebb diákok:
 5. Pócza Franciska Csenge 7. b
 8. Kocsis Benedek 2. b 
 26. Kossuth Domonkos 7. a
 32. Ridavits Dénes 2. a 

 34. Kovács Kristóf 5.a
 40. Stix Erik 4. a
Kenguru Matematika Verseny megyei 
eredménye:
 2. Pócza Franciska Csenge 7.b
 3. Oláh Máté 2.a
 6. Horváth Regina Éva 2. a
 16. Németh Kristóf 7. b 
 26. Kocsis Imre 4. b
 31. Sztavnicsuk Annamária 3. b 
 31. Pócza Csanád 4. b
 32. Ridavits Rómeó 4.a 
A Kőszegi Bersek József Általános Iskola 
szervezte meg idén is a Kőszeg és környéke 
iskoláinak matematika versenyét. Legsike-
resebben szereplő diákjaink:

Ridavits Rómeó  4. a 1. helyezés 
Kovács Kristóf  5.a  2. helyezés
Kossuth Domonkos  7. a  2. helyezés
Pócza F. Csenge  7.b  3. helyezés
Garamvölgyi Kevin 8.b  1. helyezés

A Jedlik Ányos fizika verseny országos 

döntőjében Pócza Franciska Csenge 3. he-
lyezést ért el.
Iskolánk tanulói több rajzpályázaton is ered-
ményes szerepeltek.
Vas Megyei Rendőrkapitányság által kiírt 
Közlekedj biztonságosan! rajzpályázaton 
Németh Melani 5.b osztályos tanuló rajzát 
országos elbírálásra is felterjesztették.
A Büki Gyógyfürdő Zrt által meghirdetett, 
Víz napjához kötődő Együtt nyaral a család 
című rajzpályázaton elért eredmények:
3-4. osztályos kategóriában
Különdíjat kapott: Petrovics Karolin 3. b osz-
tályos tanuló
5-8. osztályos kategóriában
2. helyezett: Spilenberg Donát 7.b osztályos 
tanuló
3. helyezett: Németh Melani 5. b osztályos 
tanuló
A Soproni Vízmű Zrt. minden résztvevő diá-
kot jutalmazott Víz napi rajzáért.
A Kőszegen megrendezett Megyei Terem-
atlétika Bajnokságon eredményesen sze-
replő diákjaink:

Vasvári Sára 1. Hely Magasugrás
Vasvári Sára 5. Hely Ötösugrás
Korbely Angelika 4. Hely Magasugrás
Korbely Angelika 9. Hely Többkörös Futás
Kajtár Rodé 5. Hely Többkörös Futás
Kajtár Rodé 7. Hely Sprint
Stafanich Gábor 7. Hely Többkörös Futás
Stefanich Gábor 9. Hely Sprint

Minden diáknak és felkészítő tanáruknak 
gratulálunk, további szép eredményeket kí-
vánunk!

Iskolai sikerkovácsok
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  Büki ÚjságO k tatá s

(Folytatás a 4. oldalról )
Szamos Ferencné, Ili néni 50 éve vette át 
a Pécsi Tanárképző Főiskolán szerzett tanári 
diplomáját, így ő most aranydiplomát ka-
pott. Váton kezdett tanítani, majd 1962-ben 
került férjével együtt a büki iskolába, s 1987-
ig, nyugdíjazásáig tanított itt. A 25 év: sok-
sok tanítvány, sok élmény, sok átadott tudás, 
gyakorlat. Pedagógiai munkájának alapelve 
volt: a jókat még jobb eredményre sarkall-
ni, a gyengéket felkarolni, segíteni. Minden 
tanulóra oda kell figyelni, lehetőséget adni 
a javításra, felelésre, hogy sikerélményük le-
gyen, hiszen ez adhat szárnyakat a tovább-
haladásra. A régi diákokkal találkozva ma 
is érzi, hogy nem felejtették el a törődést, a 

szeretetet. Gyakorlati foglalkozást (is) taní-
tott, s élményszerűen vezette be a lányokat a 
háztartás alapismereteibe, a kertészkedésbe. 
Csak a munkájára, a tanítványokra figyelt. Ta-
nári munkája mellett ifjúságvédelmi felelős, 
később úttörő csapatvezető is volt. Erre ma 
is büszke, hiszen a közösségépítés, egymás 
segítése, megbecsülése volt ifjúsági vezető-
ként a legfontosabb számára. Ma is azt tartja, 
mindegy, mi a neve az ifjúsági szervezetnek, 
szükség van, lenne rá. A gyerekek igénylik a 
közösséget, a jó programokat. Ma gyakori, 
hogy önzővé válnak a gyerekek, nincs közös-
ségi érzés bennük.

Kiemelte a családdal való kapcsolat fon-
tosságát. Ismerni kell a gyerekek otthoni kö-

rülményeit, hiszen az jelentősen befolyásolja 
teljesítményüket, s csak akkor lehet segíteni, 
ha tudjuk, hogyan élnek otthon, milyen gon-
dokkal kell megküzdeni egy gyermeknek. Ili 
néni később indult a pedagóguspályán, de 
megtalálta a helyét, igazi hivatását. 12 éve 
vesztette el férjét, azóta él egyedül a barát-
ságos, otthonos családi házban, ahová fia és 
családja gyakran jön haza. Napjait tevéke-
nyen tölti, ha az időjárás engedi, kertészkedik, 
virágos udvarát rendezgeti. Jó volt elbeszél-
getni volt kollégáimmal, felidézni a közösen 
töltött időt. S mindhárman megfogalmazták 
a köszönetet Polgármester úrnak, az önkor-
mányzatnak, hogy a megható, szép ünnep-
ség részesei lehettek. Galambos Ferencné

Gyémánt- és aranydiplomások köszöntése

A Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola és 
Szakiskola 7. évfolyamos diákjai a Határ-
talanul pályázat keretében 2015. június 
3-6 között felejthetetlen napokat töltöt-
tek a Nyugat - Felvidéken. Céljuk a várak, 
kastélyok, templomok felfedezése volt. 

Az utazást megelőzően előkészítő órán 
és fakultatív témanapon csoportokat alkot-
va ismerkedtek meg a kirándulók a tájegy-
ség földrajzi jellegzetességeivel, kultúrájával, 
a nevezetes épületek történetével. Térképet 
készítettek a tervezett útvonalról.

Az indulás napján a korai időpont ellené-
re üdén, kíváncsisággal telve indult útnak a 
29 diák és 3 kísérő pedagógus, hogy a ter-
vezett program szerint megismerkedjenek a 
határainkon túl élő magyarság életével, kin-
cseivel. Az első állomás Pozsony városa volt, 
ahol a várat bevéve páratlan kilátásban volt 
részük a lábuk alatt elterülő városra, a Duná-
ra. A koronázó templom lenyűgözte mind-
annyiukat. A deáki kolostorban felolvasták 
diákjaink a Halotti beszéd eredeti szövegét, 
hiszen megtalálása ide kötődik. Nyitrán a Va-
zul tornyot nemcsak megtekintették, de le is 
rajzolták a kirándulók, a mellette álló díszes 
kúttal együtt. A második nap Nagyszomba-
ton indult, ahol az első egyetem épületével 
ismerkedett meg a csoport. A trencséni vár 
bevétele nem volt könnyű feladat, de a gyö-
nyörű panoráma minden fáradtságot meg-
ért. Beckó-várának a történetét szívesen 
játszották el a lelkes szereplők a hiteles hát-
tér előtt. Este Alsóbodokon az ottani iskola 
magyar diákjaival közösen ünnepelték meg 

a Nemzeti Összetartozás Napját meghitt 
műsor keretében. Különösen felemelő volt 
a magyar Himnusz közös eléneklése. Har-
madik napon a körmöcbányai pénzverdét 
látogatták meg a kirándulók és a Szent Kata-
lin templomot is megismerték. Bajmócon a 
Pálffy kastély kívül és belül egyaránt elbűvölt 
minden diákot, úgy érezték, mintha Csip-
kerózsika várába tévedtek volna be. A nyitra-
darázsi dombon álló Árpád kori templomon 
a megbeszélt jellegzetességeket keresték 
meg a diákok.  A kistapolcsányi Rákóczi 
kastély kertjében szívesen fényképezkedtek 
a csoport tagjai a gyönyörű épület előtt. A 
malonyai arborétumban megkoszorúzták 
az alapító Ambrózi-Migazzi István szobrát, 
majd növények keresésére indultak. Hiszen 
feladatuk volt, hogy hasonlóságot keresse-
nek a jeli és a malonyai arborétum növé-
nyei között.  Érsekújváron, a főtéren sétálva 

eleget tettek környezettudatos tevékenysé-
güknek is, de szerencsére nem sok szemetet 
kellett összegyűjteniük. A magyar határhoz 
közeledve Komáromban álltak meg még 
egy rövid időre, és  köszöntek el szlovákiai 
magyar idegenvezetőjüktől, aki rengeteg is-
meretet átadva gazdagította tudásukat. Fá-
radtan, élményekkel gazdagodva értek este 
haza. Családjaikban élménybeszámolókkal 
töltötték az estét. Az iskolában a kirándu-
lást követő héten értékelő órán összegezték 
a tapasztalatokat, a látottakat, hallottakat. 
A rengeteg fotóból kiállítást készítettek és a 
Témanapon megszerzett ismereteiket átad-
ták az itthon maradóknak. Megtekintették a 
videót, a kiállítást „idegenvezetéssel” mutat-
ták be az alsóbb éveseknek és szüleiknek. 
A  kirándulás emléke biztosan sokáig él a 
diákok és kísérőik szívében. Köszönettel tar-
toznak a lehetőségért a támogatónak!

Felvidéki tantúra

A kirándulás résztvevői
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Könyvtár zárásA nyár folyamán a Bükfürdő Gyógy- és Élménycentrum számos vendégszórakoztató program mellett az 
alábbi kiemelt programokkal várja kedves vendégeit:

Június 20. – július 19. Nyári korcsolyapálya

KORCSOLYÁZTÁL MÁR FÜRDŐRUHÁBAN?
Ha még nem, most kipróbálhatod NYÁRI szintetikus KORCSOLYAPÁLYÁNKAT.
Igazi téli sport a strandolni vágyók számára!
Ha az úszáson kívül más mozgásra is vágysz, itt a lehetőség!
Minőségi korcsolyázás, díjtalan korcsolyahasználat, 146 m2 alapterület.
Egyedülálló strandszórakozás minden korosztály számára.
Helyszsín:  A Bükfürdő Gyógy- és Élménycentrum, a  strandcsúszda mögött.
Nyitva tartás:  minden nap: 9:30 – 18:30
Korcsolyapálya használata: 500 Ft/óra
Korcsolya bérlése: díjtalan
Jegyek vásárolhatók: helyszínen
Csússz be hozzánk, próbáld ki te is! 

Július 5. FITT NAP Katus Attilával
Gyermek- és felnőtt programok, szinkronúszó bemutató, kangoo bemutató és 
edzésprogram.
A vendégek közreműködésével almaevő rekordkísérlet megvalósítása.
Helyszín: strandcsúszda melletti szabadtéri színpad

Július 18 – 26. Élő logikai kalandjáték
Kreatív, problémamegoldást igénylő csapatjáték, melyben az egyes csapattagoknak 
és a csapat egészének is szüksége van a kreatívitásra.
Humor és izgalom egyben minden korosztály számára.
Helyszín: a fürdő rendezvénysátra

Július 31. Strandok Éjszakája
Kellemes északai fürdőzés, színes zenés, táncos programokkal.
Kívánságdisco, játékos feladványok, koktélsziget, karikaturista, csúszdaverseny.
Sztárvendég:   Copacabana (latin táncshow)

Augusztus 1. A Csepregi Tűzoltók családi délutánja
Felnőttnek, gyermeknek egyaránt évek óta kellemes, hűsítő, vidám családi programot kínál
a tűzoltóság csepregi egysége.
Helyszín:   strandcsúszda mellett

Augusztus 9. Családi Nap
A fürdőzés mellett egész napos kikapcsolódási lehetőség a család valamennyi tagja 
számára.
Akrobatikus rock & roll, játszóház, Kangoo Jumping kipróbálási lehetőség, kézműves      
foglalkozások, íjászkodás, lufiszobrász, csúszdaverseny, búvárkodás – víz alatti fotózkodás
Sztárvendég:   Szandi
Helyszínek: gyermekjátszótér, szabadtéri színpad, úszómedence

Egyéb: Úszótanfolyamok  5-15 éves gyermekek számára   július 27 - 31.
                                                          augusztus 3 - 7.

Júliustól  - igény szerint - alapfokú búvártanfolyam 
Számos zenés, táncos szórakoztató program.

A büki városi könyvtár (Bük, Eötvös u. 11.) 
2015. július 27-től augusztus 9-ig zár-
va tart. Olvasóik ez alatt sem maradnak 
könyvtári szolgáltatás nélkül, mert a bük-
fürdői fiókkönyvtár nyitva tart. Nyitvatar-
tási idejét megtalálják a könyvtár honlap-
ján: www.konyvtarbuk.hu

A Bükre látogató vendégek most már nem-
csak a páratlan gyógyvízzel és a lebilincselő 
környezettel töltekezhetnek, hanem meg-
kóstolhatják és otthonukba vihetik a kör-
nyék ízeit is. A június 19-én, ünnepélyes ke-
retek között megnyitott termelői piacon és 
alkalmi vásáron, a nyári szezonban péntek 
délutánonként kézműves ajándéktárgyak, 
helybeli mézek és házi készítésű lekvárok, 
sajtok, húskészítmények, savanyúságok va-
lamint termelői borok közül válogathatnak 
az ínyenc vásárlók. Nagy hangsúlyt fektet 
rá a város, hogy a régi értékeke megőr-
zésével és a helyi termékek feldolgozásá-
val kizárólag olyan portékát kínáljanak az 
árusítók, amelyek hagyományos eljárással, 
helyben készülnek és magukban hordoz-
zák a fürdőváros és szűkebb környezeté-
nek ízét és zamatát.

A piac helyszíne a bükfürdői Tourin-
fo melletti tér, amely tavaly őszig autó-
busz-állomásként működött. Itt állították 
fel a TDM szervezet faházait és kecskelá-
bas árusító pultjait, amelyek megfelelő 
technikai hátteret biztosítanak a résztevő 
termelőknek. 

Megnyílt a Bükfürdői 
Termelői Piac

A Trió TV adásait elérheti, 
később visszanézheti:

www.triotvdunantul.hu 
honlapon.

Keressen bennünket az interneten is!

www.buk.hu
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Idén, első alkalommal kiírt Országos Vá-
rosmarketing díj pályázaton a Bük, Bük-
fürdő Közhasznú Turisztikai Egyesület 
(továbbiakban TDM), Rendezvény-ese-
mény kategóriában „Marketing Gyémánt 
2015” védjegyet nyert a tavalyi évben 
megrendezett Európai Mobilitási hét 
programjával, valamint az ehhez kapcso-
lódó marketing tevékenységgel.

A pályázatot a Marketing Szövetség 
és a Márkamonitor azzal a céllal hozta 
létre, hogy felhívja a figyelmet a városok 
fejlesztésében egyre nagyobb szerepet 
játszó marketing tevékenységre és an-
nak eredményességére, valamint díjaz-
za a szakmailag legjobb megoldásokat. 
A meghirdetett hat kategóriába, összesen 
hatvanhat nevezés érkezett, harminchat 
városi marketinggel foglalkozó szerve-
zettől. A rendezvény-esemény kategória 
volt a legnépszerűbb, melyre összesen 
huszonnégy nevezés érkezett. Az ismert 
szakemberekből álló zsűri a pályamunká-
kat a megalapozott tervezés, a kreativitás, 
a szakszerű megvalósítás, a kitűzött célok 
elérését jelentő hatásosság és a források 
célszerű felhasználását jelentő hatékony-
ság szempontjai alapján értékelte.

Bük, Bükfürdő TDM szervezete örömmel 
fogadta a szakmai elismerést. Spilenberg 
Andrea, a TDM elnök asszonya köszönetét 
nyilvánította ki Bük Város Önkormányza-
tának, hogy lehetővé tette a nyertes ren-
dezvény megszervezését és kivitelezését, 

további minden résztvevőnek, akik segí-
tették a sikeres lebonyolítást.

IV. Bükathlon játékos sportnap 
Június 12-én délelőtt ismét a lelkes óvodá-
soké-kisiskolásoké és a vicces sportágaké 
volt a főszerep a büki Sportközpontban. 
A TDM szervezet, a Némósport közreműkö-
désével és a Decathlon támogatásával im-
már negyedik alkalommal rendezte meg a 
Bük athlon játékos sportnapot. A bemelegí-
tő, reggeli átmozgató torna után kisebb-na-
gyobb csapatokba rendeződve kezdődtek 
a versenyek, ahol a fiúk és lányok, alsósok 
és felsősök mérhették össze erejüket az 
egyéni számokban és csapatjátékokban is. 
A futóverseny, pontszerző célba dobó, kö-
télhajtó és gumicsizma dobó verseny mel-
lett élőcsocsó-gumicsizma foci bajnokság 
is zajlott. Az idei sportnap újdonságaként a 
fiúk kipróbálhatták 11-es rúgó tudásukat is, 
ebben Veizer Bálint, a Lukácsháza SE fiatal 
kapusa működött közre. Az ovisok és a ki-
sebbek számára egész délelőtt nyitva állt az 
ugrálóvár. A rendezvény ideje alatt további 
sport- és gyerekjátékok álltak rendelkezésre 
- lengőteke, tollas, íjászat, mini ping-pong, 
hullahopp, frizbi.  A sportos délelőttöt jó 
hangulatú eredményhirdetés, az oklevelek 
és nyereményajándékok kiosztása zárta és 
egy valódi csoki eső, amivel talán sok gyer-
mek (és felnőtt) álmát váltottuk valóra. Az 
animátorok vezetésével, játékos formában 
megszervezett rendezvény kellemes lezá-

rása volt a tanulással töltött hónapoknak és 
energikus kezdete a szünidőnek.

Indul az ingyenes sportanimáció  
a bükfürdői Sportparkban
Az előző éveknek megfelelően a nyári hó-
napokban ismét ingyenes sportanimációval 
várjuk Bükfürdőn a fürdővárosban nyaraló 
vendégeket és a helyi lakókat is. 2015. június 
17. és augusztus 29. között, szerdától szom-
batig, a délutáni órákban megrendezésre 
kerülő programok alkalmából képzett animá-
toraink nordic walking oktatást és minitúrát, 
sportversenyeket, kerékpár túrát, szabadtéri 
sportjáték bemutatót, valamint péntek dél-
utánonként Gyerekkuckót tartanak, ahol 
rajzolás, arcfestés, papírhajtogatás, ügyesség-
fejlesztő játékok, sorversenyek, aszfaltrajzolás, 
társasjátékok, kincskeresés, kézműves foglal-
kozások és ugrálóvár várja a legkisebbeket. 

Byki István, helyi termék, időtálló 
ízek és főzés a 750 éves településen
„Állj meg kocsis! Nyisd ki ennek a ló nélküli 
szekérnek az ajtaját! Hova viszed ezeket a 
gyüttment jobbágyokat meg ezeket a vá-
szoncselédeket? Tudd meg, hogy ez a főd 
amíg a szem ellát, e mind az enyim!...” – ezek-
kel a szavakkal fogadta „Byki István” közre-
működésével a Bük, Bükfürdő Közhasznú 
Turisztikai Egyesület a május 29- 30-án meg-
rendezett sajtóútjára meghívott újságírókat.

A látogatás témája a település 750 éves 
jubileuma, valamint az eköré felépített 
marketing és PR kiadványok, továbbá ren-
dezvények bemutatása és népszerűsítése 
volt.  A résztvevők színes programokon 
vehettek részt, megismerkedtek a Bükfür-
dő Gyógy-és Élménycentrum történetével, 
hagyományos kezeléseivel és híres gyógy-
vízével, a sokoldalú fürdővárost lovas ko-
csikkal fedezték fel, belecsöppentek egy 
vásári komédiába és megkóstolták a helyi 
termékeket. A TDM szervezet frissen kiadott 
receptes könyve segítségével elkészítették 
ebédjüket, amelyről oklevél is tanúskodik. 

A szervezők bíznak abban, hogy a saj-
tóút résztvevői tartalmas élményekkel lettek 
gazdagabbak, és személyes tapasztalataik 
megosztása további vendéget generál a für-
dővárosnak. Az út alatt szerzett benyomá-
sokról már több cikk is született, amelyeket 
részben szakmai, részben pedig leginkább 
hölgyek által preferált online felületeken 
olvashattunk. (turizmusonline, divany.hu, 
travelo.hu) 

Bük, Bükfürdő - Gyémánt fokozatú elismerés városmarketingből
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Eső János új szakosztályvezetőként 
szinte a lehetetlen feladatra vállalko-
zott: az őszi szezont nulla ponttal záró 
csapatot bent tartani a megyei első osz-
tályban.

Hogy sikerült a tavaszi szezon?
Hát nem túl fényesen. Hazudnék, ha 

azt mondanám, hogy maximálisan meg 
vagyok elégedve. De az előzmények tük-
rében azt gondolom, hogy csodát nem 
várhattunk. Mikor kialakult a játékos keret, 
akkor várható volt, hogy nagyon nagy küz-
delem lesz, hogy megkapaszkodjunk a me-
gyei első osztályban.

Hogy érzi, a tervek, amiket készített si-
kerültek? Úgy alakultak a dolgok, ahogy 
elgondolta? 

Részben igen, részben nem. Szerettem 
volna természetesen, sokkal eredménye-
sebben szerepelni. Korábbi csapatomnál 
ehhez a gyenge szerepléshez nem nagyon 
voltam hozzá szokva szerencsére. Sajnos 
a 0 pontos őszi teljesítmény után ez a ta-
vaszi hullámzó teljesítményünk nem biz-
tos, hogy elég lesz ahhoz, hogy továbbra 
is a megyei első osztályba szerepeljünk, 
márpedig amikor elvállaltam, akkor azzal 
a célkitűzéssel vállaltam el, hogy megpró-
bálok segíteni a 25 éves vezetői tapaszta-
latommal, hogy benntartsuk a megyei első 
osztályban Bük csapatát. 

Csodát tenni nem lehet, de azért fejlő-
dés csak van, volt?

Természetesen csodát, ahogy mondtam 
nem vártunk mi sem, meg nem is várhat-
tunk, főleg úgy, hogy amikor összeverbu-
váltuk ezt a gyakorlatilag teljesen kicse-
rélődött csapatot, 3 ember maradt az őszi 
csapatból, úgymond hírmondónak. Ez egy 
új összetételű gárda. Egyrészt idő kellett 
mire összeszoktak, másrészt nagy prob-
lémát jelentett az, hogy a nulla pontos, 
mínusz százhuszon akárhány gól különb-
séges csapathoz, komolyabb, képzettebb 
futballistát szinte lehetetlenség volt igazol-
ni. Próbáltunk a környékről, illetve Szom-
bathelyről, Győr- Sopron-Moson megye 
délnyugati részéből agilis fiatalokat igazol-
ni, akik erre a teljesítményre voltak képesek. 
Néhány alkalommal volt egy-egy kiugró jó 
teljesítményünk, például Celldömölkön 
nyertünk 1:0-ra. Egyedüli csapatként, a baj-
nokcsapatot hazai pályáján megvertük. De 
tartós jó teljesítményre nem volt képes ez a 
frissen összeverbuvált csapat. 

Az új játékosok hogyan váltak be? 

Van-e valaki, aki olyan kiemelkedő tel-
jesítményt nyújtott, akit érdemes lenne 
kiemelni?

Kiemelkedő teljesítményt talán Németh 
Tibor mutatott. Ő büki játékos, korábban 
NB I-s utánpótlás válogatott játékos volt, 
ő hozta igazából, amit vártunk tőle. Volt 
még jó néhány ember, aki hozta azt, amit 
vártunk tőle, de nyilván amikor a megyei 
harmadosztályból igazoltuk, akkor nem 
várhattuk tőle, hogy most itt is ontja majd 
a gólokat, és sorra nyeri nekünk a mérkő-
zéseket. Tehát összességében több jó telje-
sítményt is mondhatnék, de a Tibi mellett 
nem hiszem, hogy szerencsés lenne még 
valakit kiemelni, mert akkor egyet, vagy 
kettőt véletlenül kihagyok.

Mi lesz most? Hogyan tovább?
Ilyen bizonytalan helyzetben azt gondo-

lom még sosem voltam, magam se és az 
egyesület sem, a Büki TK. Ha a táblázatot 
nézzük, elvileg kiestünk a megyei első osz-
tályból. Tehát abban bízhatunk csak, hogy 
a 19 sikeres licence kérelmet beadó csapat 
között, – akik között vagyunk mi is, – lesz 
legalább 3 olyan csapat, amely nem tudja 
majd vállalni ezeket a szigorú feltételeket. 
Kicsi településekről van szó, és a nevezés-
hez U16 és U19-es csapatot kell működ-
tetni. Abban reménykedhetünk, hogy lesz 
olyan kicsi település, falu, aki ezt nem tudja 
fölvállalni. 

A játékosok hogyan élték meg ezt a ta-
vaszi évadot?

Lelkileg néhány embert megviselt, ugye 
akik korábban sikeresebb csapatban sze-
repeltek, vagy több sikerélményük volt, 
ők többször maguk alatt voltak. Azt gon-
dolom egyébként, hogy egy jó szellemű, 
jó hangulatú kis társaságot verbuvált ide 

a Kiss Pista edző barátom. Hát igazából, 
ahogy mondtam, ezek a fiatalok, a kellő ala-
pokkal nem rendelkező fiatalok, tehát nem 
sikerült olyan játékost igazolni, aki mondjuk 
2, 3, 5, 8 évig valamelyik akadémián, vala-
melyik NB-s csapatnál alapképzést kapott 
volna. Mert hát, ahogy mondtam volt egy-
két kiugró eredményünk, volt a négy győ-
zelmünk és két döntetlenünk, de tartósan 
nem voltunk képesek meccsről-meccsre jó 
formát mutatni. Sajnos több alkalommal 
sérülés nehezítette a csapat összeállítását, 
ha egy-egy sztenderd ember kivált, akkor 
mindjárt észre is lehetett venni a következő 
mérkőzésen

A közönség hogy állt a csapat mellé? 
Jöttek szurkolni?

Hallottam, volt olyan, hogy ősszel há-
rom, meg öt, meg kilenc szurkoló volt a 
mérkőzések némelyikén. Ehhez képest ta-
vasszal a százas átlag nézőszámunk meg-
volt. Mondhatjuk, hogy kezdett visszajönni 
a közönség. Elgondolkodtató a mérkőzés-
választás időpontja. Ha rajtam múlik, akkor 
valószínű a jövőben vasárnapi mérkőzése-
ket fogunk itthon rendezni, és akkor talán 
még nagyobb nézőszámmal számolha-
tunk majd. Nagyon remélem, hogy azok a 
játékosok, akik ígérték itt maradnak, és ha 
még további helybeli, elsősorban hangsú-
lyozni szeretném, helyi vagy közvetlen von-
záskörzetből tudunk tehetséges fiatalokat 
még igazolni erősítésként, akkor a megye 
kettőben egyértelmű cél lesz, hogy azon-
nal visszakerüljünk. Ha most valami csoda 
folytán bent maradunk, akkor a következő 
idényben már nem a kiesés ellen szeret-
nénk harcolni, hanem legalább egy jó kö-
zép, vagy az élmezőnyhöz közeli csapatot 
szeretnék dirigálni jó magam is.

Büki foci – a tavaszi szezon értékelése

Kőszeg-Bük mérkőzés
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A 750 éves fennállását ünneplő tele-
pülés Bük, Bükfürdő Közhasznú Turisztikai 
Egyesülete idén nyáron különleges gasztro 
kiadvánnyal lepi meg a hagyományok és a 
régi magyar konyha tisztelőit. Szabó József 
tanár és iskolaigazgató helyettes helytör-
téneti gyűjteményeinek felhasználásával, 
az étvágygerjesztő fotókkal illusztrált ki-
adványban számos feledésbe merülő étel 
elkészítését ismerheti meg az olvasó, ame-
lyek anno valamilyen neves büki esemény-
hez, munkához vagy ünnephez kapcso-
lódtak. A szerkesztés során nagy hangsúlyt 
kapott a régies írásmód megőrzésére, így a 
kiadvány részét képezi egy szószedetet is, 
amely a Répce menti vidék tájszavaival is-
merteti meg az olvasót. 

A település jubileuma alkalmából ezzel 

a kiadvánnyal szeretne tisztelegni Szabó 
József tanár úr emléke előtt, aki idén ün-
nepelné 100. születésnapját. Tóth Tamás a 
büki Művelődési és Sportközpont, Könyv-
tár vezetője nyitotta meg a könyv bemuta-
tóját. Elmondta, hogy kézirat a könyvtárban 
volt, s felkeltette az érdeklődést. Amikor a 
város jubileumához kötődő kiadványokat 
tervezték, akkor javasolta, hogy Szabó ta-
nár úr receptes könyvét is ki kellene adni. 
A könyv bemutatóján megjelentek a büki 
ízek is, hiszen a résztvevők megkóstolhat-
ták a „hazai” ízeket is.

A Könyv bemutatóján részt vett Majthé-
nyi László megyei közgyűlési elnök, akinek 
már több szakácskönyve is megjelent. 
Az elnök úr a múlt kincses ládájáról, a régi 
receptes könyvekről beszélt. A régi paraszti 

házaknál a sparhelt mellett nem volt sem-
mi haszontalan hulladék, a régi háztartá-
sokban előbb-utóbb minden felhaszná-
lásra került. Dr. Németh Sándor Bük város 
polgármestere arról beszélt, hogy település 
750 éves évfordulója kapcsán több kiad-
ványt is megjelentetnek, amely település 
múltjához kapcsolódik. Ilyen Szabó József 
régi kézirata is, amelyből a könyv született.  
Spilenberg Andrea a Bük, Bükfürdő Köz-
hasznú Turisztikai Egyesület elnöke a könyv 
születésének a történetéről beszélt. Mun-
katársaival megszervezték, hogy az éte-
leket Bánszky Péter főszakács vezetésével 
elkészítsék, és arról elkészüljenek Csepregi 
Tibor művészi fényképei is.

A kötet a Szülőföld Könyvkiadó gondo-
zásában jelent meg.

Érem átadó ünnepségre hívták a BTK 
női kézilabda csapatát, hiszen ebben az 
évben is megismételték az előző két év 
eredményét, ezüstérmesek lettek.

A kézilabdás lányok évek óta a BTK siker 
csapata. Folyamatosan kiegyensúlyozott, 
kiváló teljesítményt nyújtanak az NB II-ben.  
A siker titka egy nagy közösségi összefogás. 
Régi edzővel, új szakosztályvezetővel, jó já-
tékosokkal, önkormányzati és szponzori tá-
mogatással vágtak neki a szezonnak és csak 
kicsin múlott, hogy nem sikerült az első hely.

A díj átadó ünnepségen Dr. Németh 
Sándor polgármester gratulált az ered-
ményhez: „Az önkormányzat, mint támoga-
tó részéről úgy látjuk, hogy a BTK, - ezen be-
lül a kézilabda szakosztály - biztonságban 
működik. A kézilabda, mint látvány sportág 
támogatása az önkormányzati támogatás-
sal együtt olyan plusz fedezetet ad, ami a 
kézilabda sportág további fejlődősét lehe-
tővé teszi. A nagy csapat mellett ott van 
az ificsapat, illetve az általános iskolás kor-
osztály is. Sokan választják ezt a sportágat, 
hiszen vannak olyan jó példák, amelyeket 
lehet követni. Köszönöm ezt az egész évi 
munkát, az önkormányzat a támogatást 
továbbra is fontosnak tartja. Gratulálok és 
jó szezont, eredményes szereplést kívánok!”

Mátés István, a csapat edzője válaszolt 
az ünnepségen Falussy Péter sportszerve-
ző kérdéseire.

„Köszönöm a gratulációkat, köszönöm 
a lányoknak, hogy ilyen nagyszerű telje-
sítményt nyújtottak, örülök, hogy a nyolc 
év alatt ilyen remek lányokkal, csapatokkal 
dolgozhattam együtt. Az idén csak győri 
csapatoktól kaptunk ki, egyikük tavaly még 
az NBI/B-ben játszott. Én maximálisan elé-
gedett vagyok, hiszen mindössze három 
vereségünk volt, ezzel az eredménnyel 
máskor bajnokságot lehetett volna nyer-
ni. Az egyik legjobban védekező csapat 
voltunk, a legkevesebb gólt kaptuk, re-
mek kapusaink vannak, jól megoldottuk a 
védekezési feladatokat. 511 gólt dobtunk 

a bajnokságban, a korábbi évekhez viszo-
nyítva ez kiemelkedő eredmény.” A csapat 
siker mellett kiemelkedő egyéni ered-
ménnyel is büszkélkedhet a büki csapat, 
hiszen a bajnokság gólkirálya Udvardi 
Zsanett lett 150 góllal. Zsanett emellett 
az ifik edzője is, akik ugyancsak jól sze-
repeltek a saját bajnokságukban. Hegyi 
Gábor a Vas Megyei Kézilabda Szövetség 
főtitkára hozta magával az ezüstérmeket, 
melyeket a város, a BTK vezetői, szponzo-
rai adtak át.

Reméljük jövőre is zúg a csarnokban: 
Szép volt lányok!  Hajrá BTK!

Ezüstös a BTK kézilabda csapata

Az ezüstérmes felnőtt és a sikeres ifi csapat

BÜKI RECEPTESKÖNYV – ízes könyvbemutatóval
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FŐZÖTT FAGYLALT A VILLA ROSATÓBAN

Csokis, vaníliás, rebarbarás, céklás, kókuszos-karamellás, kekszes-mangó 
gombócos, kanalas, kehelyben rolettivel, cukorszórással vagy akár csokiba mártva…

Szeretettel várunk mindenkit a Villa Rosatóban, kiváló minőségű, 
főzött, tradícionális receptek alapján készült fagylaltok nagy választékával. 
A sok különleges házi fagylalt mellett kapható lesz laktózmentes és diabetikus fagyi is. 

Cukrászatunkban természetesen ínycsiklandó süteményekkel, tortákkal is várjuk ven-
dégeinket. Desszertjeink, süteményeink válogatott hozzávalókból készülnek, cukor 
vagy gluténmentes változatban is rendelhetőek.

Esküvőkre, rendezvényekre, születésnapokra egyedi elképzeléseket valósítunk meg,
de saját katalógusunkból is választhatnak az érdeklődők.

VILLA ROASTO
EGY SZELET MOSOLY

9740 Bükfürdő Nyárfa utca 2.
Telefon: +36 30 949 5155 
E-mail: pastry@caramell.hu
www.villarosato.hu
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