
Felvonuló lovasok, hintók, lovas kocsik, 
gumikerekű kisvonatok, traktorok, bu-
szok, jókedvű nótázó utasokkal, kézi ka-
szával, népi viseletben - Bük, Bükfürdő 
útjain. Ez is jelzi, hogy elérkezett az ara-
tók ünnepe. 

25. alkalommal szervezte meg a helyi mű-
velődési központ Bükön az Aratóünnepet. 
Már péntek este az Etno-Folk Forgataggal 
hangolódhattak a vendégek a másnapi ün-
nepre. Délelőtt az arató bandák részvételével 
mutatták be Aranykalászok, búzakeresztek 
címmel Bodorkós András könyvét az arató 
fesztiválok 25 éves történetéről. ( A könyvbe-
mutatóval külön cikkben foglalkozunk.)

mondott köszönetet a könyvért elsősorban 
Bodorkós Andrásnak, de a Szülőföld Kiadó-
nak is. Szép kiadvány született, régi, archív 
fotókkal, jelenkori digitális képekkel, ripor-
tokkal az események szereplőivel. A könyv 
magyar, német, angol és cseh nyelven je-
lent meg. 
„Egy törökbálinti arató mondta, ha Bükre 

Az idén 25. évfordulóját ünneplő Büki Ara-
tófesztivál tiszteletére Bük Város Önkor-
mányzata Bodorkós Andrást, a Büki Újság 
korábbi főszerkesztőjét kérte fel egy képes 
riportkönyv elkészítésére. A Büki Aratófesz-
tivál délelőttjén mutatták be a könyvet a 
népes számú közönségnek, az arató ban-
dáknak. Dr. Németh Sándor polgármester 

25 éves az Aratófesztivál

Aranykalászok, búzakeresztek – könyvbemutató 

Délután a csoportok hagyományosan 
egy istentiszteleten vettek részt a helyi kato-
likus templomban.

Ezt követően a város polgármesterének 
hintóját követve felsorakoztak az ünneplők. 
Lovas szekerekre, a Dottóra, a Lokira, a buszok-
ra szálltak, autóba ültek. Az aratáson a német 
testvérváros, Illingen küldöttsége is részt vett. 
A menet lassan haladt, hiszen a régi hagyo-
mánynak megfelelően útközben egy kis mu-
nícióval, enni és innivalóval látták el a majdani 
aratókat. Miután megérkeztek Bükfürdőre, a 
rendezvény sátorban Tóth Tamás intézmény-
vezető köszöntötte az arató bandákat. 

A Himnuszt követően Ágh Péter országy-
gyűlési képviselő mondott ünnepi üdvöz-
letet. Örömét fejezte ki, hogy Bük városa 
folyamatosan megőrzi hagyományait, és a 
környék kulturális központjaként működik. 
Dr. Németh Sándor polgármester köszön-
tötte az arató bandák tagjait, a rendezvény 
iránt érdeklődőket, majd a csoportok képvi-
selő vehették át a város ajándékait. Az ara-
tás csapatai megérkeztek Nagygerezsdről, 
Őrimogyorosdról, Répcelakról, Vitnyédről, 
Törökbálintról, Hegyfaluról, és az új csapat 
Fertőszentmiklósról. Természetesen a mun-
kára készen álltak a bükiek is, ismét Boda 
Dezsőné, Magdi néni vezetésével.

(Folytatás a 2. oldalon)

érkezik, haza érkezik. 
Haza érkezni kitünte-
tett szerep, és nagy-
nagy izgalom, hogy 
miként fogadják az 
embert” – kezdte 
könyvbemutatóját 
Bodorkós András.

Aratók

Bükön az arató fesztiválnak már negyed-
százados története, hagyománya van. 
Ehhez kapcsolódóan találta ki Tóth Tamás 
intézményvezető és csapata, hogy az arató 
fesztivál bevezetéseként, az azt megelőző 
napon a népzene, a népek zenéje legyen a 
főszereplő. Így az elmúlt években az ősi ma-
gyar népzene, a világzene, a balkáni zene 
feldolgozása volt a középpontban. Az idei 
évben a környezetünkben élő horvátok, 
szerbek zenéje volt a meghatározó.

A cikk címében szereplő forgatagról pe-
dig a helyi termelők, borászok, kereskedők 
gondoskodtak. Hiszen a helyszínen egész 
pavilon sorok épültek a rengeteg árussal. 
Bük testvér városából, Illingenből érkezett 
delegáció kóstoltatta meg az általuk hozott 
hazai termékeket: sajtot, marhahúsból ké-
szült krinolint és a barna parasztkenyeret.

A rendezvény sátorban gyülekező nézők 
először a székesfehérvári fiatal csapattal, a 
Zombori együttessel ismerkedhettek meg. 
A moldvai zenei alapokon induló zenekar 
több átalakuláson is átment. Jelenlegi zené-
jük már távolodik a népzenei gyökerektől.

( Folytatás a 4. oldalon)
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(folytatás az 1. oldalról)
Sági Ferenc a művelődési ház akkori mun-
katársa a 25 évvel ezelőtti kezdetekre em-
lékezett vissza, amikor az alföldi mintát ala-
pul véve Bükre is arató bandákat toborozva 
elindították a fesztivál ősét. Ezt követően az 
aratóknak a Tavaszi szél citera zenekar ked-
veskedett, többek között arató dalokkal.

A törökbálintiak körében ismét itt volt 
Mester Sándor, a „szaxofonos”, aki évek óta 
a jó hangulat felelőse. Már a rendezvény sá-
torban megénekeltette a bandákat.

A szervezők az eget kémlelték, vajon 
megismétlődik-e a tavalyi aratást „köszöntő” 
zápor? 

Közben a főszereplők kaszát, sarlót ra-
gadtak és elindultak a búzamezőre. Tóth 
Tamás főszervező a búzatáblában megmu-
tatta az arató bandák kijelölt terepét. Aztán 
– ugyancsak a hagyomány jegyében – a 
bükiek elvégezték az első kaszavágásokat. 
Megindult a munka.

Több száz néző figyelte a tábla széléről 
a színes népviseletbe öltözött csoportok 
munkáját. Sokan csak ekkor szembesül-
tek azzal, hogy ez bizony a paraszti munka 
egyik legkeményebb kihívása volt valaha. 
A kaszára erősített rendsodró biztosította, 
hogy a búza ne csak a mezőre essen, ha-
nem a levágott búzából az asszonyok, lá-
nyok, a marokszedők kévéket készítsenek.

Bizony megizzadtak a kaszások, amire a 
búzaföld végére érkeztek. A büki banda az 
idén is összekapta magát, és elsőként vé-
geztek a saját területükkel. Közben kattog-
tak a fényképezőgépek, készültek a video 
felvételek. Hiszen a múlt egy darabja ismét 
életre kelt a büki búzamezőn. Öröm volt 

nézni, hogy az idős nénik és bácsik mellett a 
fiatalok is kaszát, sarlót fogtak és megtanul-
ták használni ezeket.

A munka befejeződött, az aratóbandák 
a búzakévékre telepedve fogyasztották el 
az otthonról hozott és az itt, Bükön aján-
dékba kapott uzsonnájukat. Előkerültek az 
aratópálinkás butykosok, a hazai borok. A 
learatott búzamezőn táncra perdültek tán-
cos párok. A jókedvet a munka fáradtsága 
nem vette el.

Egy lovas hintó érkezett a búzaföldre, Dr. 
Németh Sándor polgármester érkezett vele. 
Ez is hagyományok része. Boda Dezsőné, 
Magdi néni egy előre megfont búzakoszo-
rút akasztott a polgármester nyakába. Mint 
azt Magdi néni elmondta: ez is régi hagyo-
mány. Valamikor a föld tulajdonosát illette 
a koszorú. Az arató fesztiváli hagyomány 

szerint a mindenkori polgármester kapja 
a búzafonatot. Folytatva a hagyományt a 
polgármester pálinkával kínálta az aratókat. 
A kínálás szomjas szájakra talált.

A 25. Büki Aratófesztivál méltó volt a ren-
dezvény múltjához. A megújított hagyo-
mány él, működik.

Közben érkezik a hír: a rendezvény sátor-
ban Korda György és Balázs Klári teli sátor 
előtt szerepel. Kérdezem is, ez hogyan le-
het, hiszen még emberekkel teli a búzaföld! 
Talán ez úgy lehetséges, hogy Bükön helye 
van a hagyományoknak, és a szórakozás-
nak. Erre is, és arra is van közönség.

A búzaföldön is jól munkálkodó táncos 
csoportok és a Répcementi Férfikar aztán 
este a színpadon is megmutatták, hogy a 
hagyományőrzésben itt is, ott is kiválók!

Varga Zsolt

25 éves az Aratófesztivál
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  Büki Újság

Úgy tudom, hogy a büki programokon kí-
vül más városokba is ellátogatnak.

Mint korábban mondtam, ez az egész 
kapcsolat egy rendőr barátságával indult. 
Tiszteletben tartjuk ezt a hagyományt, így 
meglátogatjuk a körmendi rendőrképző 
intézményt, és a kőszegi rendőrkapitány-
ságot is. De izgalommal várjuk a holnapi 
aratási bemutatót. Azt is szeretném elmon-
dani, hogy az eddigi büki látogatásokról 
nagyon jó véleménnyel voltak a kollégá-
ink. Most mi is megtapasztalhattuk, hogy 
milyen jó megismerni egy másik ország 
települését, megismerni azokat az embere-
ket, akik itt élnek. Megtapasztalni a meleg-
szívűségüket, amivel bennünket fogadtak. 
A programjaink szervezése nagyon jó volt, 
köszönettel tartozunk a szervezőknek. Re-
méljük legközelebb Illingenben találkozha-
tunk a bükiekkel. 

varga

A k t u á l i s

Másfél évtizeddel ezelőtt indult a né-
met Illingen és a magyar Bük közötti 
együttműködés. Időközben a két tele-
pülés testvérvárosi szerződést is kötött. 
Bük háromnegyed évezredes jubileuma 
alkalmából érkezett egy illingeni dele-
gáció a fürdővárosba.

A Wolfgang Scholl elöljáró vezette cso-
port Bükön megismerkedett a fürdővel, 
részt vettek a Büki Termelői Piacon, az Et-
no-Folk Forgatagban. Másnap az arató 
fesztiválon megnézték a kézi aratásos be-
mutatót, majd részt vettek a Törökbálinti 
Hagyományőrző Csoport bemutatóján, 
ahol sváb táncokkal ismerkedtek. 

A Termelői Piac napján, a rendezvény 
sátorban a német delegáció – kapcsolódva 
a rendezvényhez – termékbemutatót rög-
tönzött a saját termékeikből.

Wolfgang Scholl elöljáró Dr. Németh 
Sándor polgármesterrel közösen vág-
ta fel a vendégek által hozott Hirtztaler 
óriás, kerek sajtot. Majd a sajtot falatokra 
vágva a marhahúsos krinolinnal és barna 
parasztkenyérrel kínálták a rendezvény lá-
togatóit.

Wolfgang Sholl települési elöljárótól ér-
deklődtünk a testvérvárosi kapcsolat kiala-
kulásáról.

Hogyan, miként alakult ki Illingen és Bük 
között az együttműködés, a kapcsolat?

– Nagyon örülünk annak a meghívás-
nak, ami által most Bükre érkeztünk. Maga 
a partnerség 2001 óta áll fenn, bár az is-

Illingeniek látogatása Bükön

meretség és a barátság a korábbi időkre 
mutat vissza. Az egész az egy véletlennel 
kezdődött. Illingenből jött egy rendőr kol-
léga, aki itt nyaralt Bükön és barátságot 
kötött egy itteni rendőr kollégájával, és 
ebből barátság lett. A kőszegi illetve a büki 
rendőrökkel először egy futball mérkőzést 
szerveztek meg, és ebből indult ki maga ez 
az egész kapcsolat. Ami azóta aztán folya-
matosan elmélyült. Én magam is azon dol-
gozom, hogy ezt az egész eddig felépített 
partnerséget még inkább elmélyítsük a két 
település között. 

Nagy sikere volt annak a sajtnak, amelyet 
a büki polgármesterrel közösen daraboltak 
fel. Miért éppen sajtot hoztak? 

– Amikor megkaptuk a büki programot, 
olvastuk, hogy itt egy termelői piac lesz, a 
második nap pedig az arató ünnep. Úgy 
gondoltuk, hogy nekünk is vannak olyan 
termékeink, ami beleillik ebbe a képbe. Ez-
által szerettük volna bemutatni ezeket a sa-
ját termékeket. Ezért is hoztunk sajtot, amit 
Illingenben készítenek. Ez egy helyi készí-
tésű sajt, amit közösen felvágtunk, és ami 
most már egyre jobban ismertté válik Né-
metország területén is. Mi a Saar vidékről 
érkeztünk, onnan hoztuk ezt a marhahús-
ból készített hússajtot, illetve ezeket a kol-
bászokat, amelyek szintén hagyományos, 
tradicionális termékeink. Mindehhez, mivel 
termelői piacon vagyunk, parasztkenyeret 
hoztunk, ami házi sütésű, régi recept alap-
ján készült. Ezáltal is szerettük volna bemu-
tatni azt a régiót, amit mi képviselünk.

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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Büki Újság  

(Folytatás az 1. oldalról )
Majd arról szólt, hogy 25 év történetét ne-
héz besűríteni másfélszáz oldalba, egy 
négynyelvű kiadványba. Sok-sok barátot és 
ismerőst hozott az elmúlt negyedszázad, de 
különösen az első tizenöt év. A  megjelent 
könyv egy időutazás, amely arra készteti az 
írót, hogy olyan fogalmakat tisztázzon, mint 
identitás, időutazás, paradigmaváltás, digitá-
lis világ. Az ősökhöz való kötődés és mai kor 
technikája ötvöződik a könyvben. Amikor 25 
évvel ezelőtt Dr. Szele Ferenc polgármester-
sége idején elindult ez a fesztivál, akkor még 
senki nem gondolta, hogy ekkora sikere lesz 
a rendezvénynek, és negyedszázad múltán 
könyv jelenik meg a fesztivál történetéről.

A könyv régi fotói természetesen még 
nem a digitális korszak fotói voltak. Az első 
tíz év eseményeiről még kevesebb forrást 
találni. A második tíz évben Bodorkós András 
a helyi újság főszerkesztőjeként, fotósaként 
követhette, rögzíthette az eseményeket. Az 
utóbbi évek fotói pedig Büki László felvételei.

Farkas Csaba a Szülőföldünk Kiadó ügy-
vezetője a Szülőföldem Kincse díjat alapí-
totta, amelyet az idei évben hat kiemelkedő 
személyiségnek adták át, akik a Büki Ara-
tófesztivál munkáját szervezték, végezték. 
Először Dr. Szele Ferenc 25 évvel ezelőtti 

polgármesternek adták át a díjat, majd Ká-
tai Ferencnének, aki a művelődési ház ko-
rábbi vezetőjeként fesztivállá szervezte a 
rendezvényt. Boda Dezsőné, Magdi néni a 
büki aratóbanda vezetőjeként érdemelte 
ki a díjat. Péter Imre, Őrimogyorósd egykori 
polgármestere, a kezdetektől az arató ban-
da szervezője. Nagygeresd arató közössége 
is kapott díjat, akik 1991 óta vesznek részt 
a rendezvényen. Haraszti Gyuláné a Bük-Tö-
rökbálint Baráti Társaság elnöke évek óta 

szervezi a Budapest környéki arató bandá-
kat a büki fesztiválra.

Ezt követően először Dr. Szele Ferenc és 
Horváth Lajos volt büki polgármesterek vet-
ték át az ajándékkönyveket, majd valameny-
nyi aratóbanda tag átvehette az Aranykalá-
szok, búzakeresztek könyvet.

A könyv része annak a kiadvány soro-
zatnak melyet Bük város Önkormányzata a 
település750 éves jubileuma alkalmából je-
lentet meg.

(Folytatás az 1. oldalról )
A Makám együttes már 30 éve működik, a 
jelenlegi formációban már tíz éve zenélnek 
együtt. A büki fesztiválra a pörgősebb, balkáni 
ihletésű számaikat hozták. Az együttes szíve-
sen nyúl egzotikus hangszerekhez, így szere-
pet kapott az udu, ami egy afrikai ütős hang-
szer. De megszólalt a zanza, amely ugyancsak 
afrikai, de húros hangszer. Szerepet kapott a 
bolgár kaval, ami leginkább a magyar mély-
furulyához hasonlít. A dalok szinte kivétel nél-
kül Krulik Zoltán szerzeményei, de a zenében 
hallatszik a balkán vokális világa.

Közben a Langaléta garabonciások ural-
ták a légteret. A gólyalábakon közlekedő csa-
pat már 20 éve szórakoztatja a közönségét. 
A csapat az utcaszínház egyik műfaját műve-
li, mindenhol megnevetteti a közönségét. Az 
előre megírt forgatókönyvet színesítették a 
rögtönzéseikkel, nagy tapsot aratva.

A Vujicsics együttes rögtön telt házat va-
rázsolt a rendezvény sátorba. A több, mint 

40 éve működő együttes a kiváló zeneszerző 
Vujicsics Tihamér zenéjén nevelkedett. A va-
lamikori táncház mozgalom indította el a ze-
nekart, akik azóta sikert sikerre halmozva jár-
ják a világot a szerb zenei feldolgozásaikkal. 
A zenekar játszik európai koncerttermekben, 
táncházi rendezvényeken, népzenei fesztivá-
lokon, de szívesen lépnek fel ifjúsági táborok-
ban is. Zenéjüket minden korosztály élvezi. 
Bükön is hangulat-forrósító zenét adtak.

A Folk Error az ország túlfeléről, Nyír-
egyházáról, Debrecenből indult. A zenekar 
hangzásvilágát meghatározza a hangszerek 

összetétele. A hegedű, gitár, basszusgitár, 
dob megszokott felálláshoz csatlakozik a 
trombita, a tangóharmonika, a perka, és ez 
rögtön egyéni hangzást ad az együttesnek. A 
népzene feldolgozásaik egyediek, utánozha-
tatlanok. A rockzenészek és a népzenészek al-
kotta csapat egy megismételhetetlen műsort 
adott. A Koprive zenekart a büki közönség 
már több alkalommal is láthatta, hallhatta. 
Most azonban a horvát népzenei műsorukat 
hozták el, ami még nem szerepelt a fürdővá-
rosban. A Koprive tamburazenekar harma-
dik, Nazdravlje (Egészségedre) címet viselő 
albuma volt a műsor középpontjában. A fel-
lépésen helyet kaptak népdalok és saját szer-
zemények egyaránt, azaz a zenekar követte 
az eddigi vonalat: helyi népzene, lehetőleg 
minél több feledésbe merülő népdal feldol-
gozásával és saját szerzemények szerepeltek. 
A kitartó vendégek egy széles skálát láthattak, 
hallhatak az eredeti népzenétől, a népzenei 
alapokra épülő zenekari számokig.

a k t u á l i s

Aranykalászok, búzakeresztek – könyvbemutató 
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Bodorkós András A szervező, az író, a kiadó

Kitüntetettek

Makám együttes
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  Büki Újság

A nyári szünet nálunk mindig a hittan-
tábor nagy hajrájával indul. A szünet 
első napjaiban idén is már egyre többet 
tettünk-vettünk a gyülekezeti házban: 
előkészítettük a terepet és a programot. 
Június 22-én reggel kezdődött a Fülöp 
Dezső Evangélikus Alapítvány első ját-
szóházas napja, vagy hogy csak röviden 
mondani szoktuk: a hittantábor. Hétfőtől 
péntekig napközis jellegű keretek között 
találkozott a 70 résztvevő és 15 szervező, 
segítő. Bükről, Szakonyból, Egyházasfalu-
ból, Csepregből, Bőből, Górból, Tompalá-
donyból, Szombathelyről, Albertirsáról és 
Hódmezővásárhelyről érkeztek résztvevők 
az óvodáskorúaktól a középiskolásokig. A 
gyülekezetünkhöz tartozó szervezők, segí-
tők mellé pedig Lukácsházáról, Orosházáról 
és Porrogszentkirályról jöttek teológushall-
gatók, akik részt vettek a programok terve-
zésében és lebonyolításában, illetve általuk 
gitár, klarinét, fuvola szólalt meg a játszó-
házas napokra jellemző közös éneklések 
alkalmával. A nagyon játékos programokat 
sok mondanivalóval töltöttük meg. Dániel 
próféta könyve alapján szó volt a barátság-
ról, a döntéseinkről, az áldozatkészségről, a 
kapcsolatainkban fellelhető alá-fölé és mel-
lérendelt viszonyokról, bizalomról, hitről, 
kegyelemről. Az áldás külön ajándéka volt 
az együtt töltött napoknak. Szerdán köz-

kívánatra ismét a Family Parkba utaztunk 
buszokkal és autókkal. Szombaton délután 
külön ifis és táboros találkozót tartottunk, 
majd a kemencés vacsorával nyúlt éjsza-
kába az esténk. Vasárnap a záró istentisz-
teleten még lélekben is, valamint a vetített 
képösszeállítással is visszatekintettünk az 
együtt töltött napokra, és máris várjuk az 
újabb találkozást 2016-ban. (További képek 
a buk.lutheran.hu gyülekezeti honlap galé-
riájában.)

A tábor után a budapesti Evangélikus 
Hittudományi Egyetemen került sor az idei 
felvételikre. Idén ketten felvételiztek a teo-
lógiára a Büki és a Szakonyi Egyházközsé-
gekből, pontosabban azok szórványaiból. 
Tóth Kornél szelestei egyháztagunk a nap-

pali tagozatos lelkészszakra nyert felvételt, 
Csoboth Judit Egyházasfaluból pedig a 
hitoktatói továbbképzésen tanul szeptem-
bertől. Judit így a Magyarországi Evangéli-
kus Egyház által létrehozott büki-szakonyi 
hitoktatói állásban fog szolgálni gyülekeze-
teinkben a tanév kezdetétől.

Már a játszóházas napok előtt megkez-
dődött a gyülekezeti ház felújítása a fürdő-
szoba burkolásával. A tábor után pedig ez 
folytatódott, folytatódik a külső javítással 
és festéssel. 2007-ben, nyolc évvel ezelőtt 
a nedves falak befelé kezdtek vizesedni, 
és a belső vakolatok mentése érdekében 
le kellett vernünk kívülről a vakolatot az 
épületről L alakban. Azóta próbáltunk 
pályázni támogatásokat az épület rend-
betételére – sikertelenül. Idén városunk 
750 éves jubileumához és gyülekezetünk 
életéhez és történelméhez kapcsolódva is 
szükségesnek láttuk az épület javításának 
befejezését, még ha önerőből is. Az elkez-
dődött munkák finanszírozására – és ez 
által az épületben zajló gyülekezetépítő, 
illetve mentálhigiénés prevenciós mun-
ka támogatására – továbbra is gyűjtjük 
az adományokat a Fülöp Dezső Evangé-
likus Alapítvány számlájára (számlaszám: 
72100316-11011048754). A felújítási mun-
kákat a templomban folytatjuk majd, ahol a 
belső falakat javíttatjuk és festetjük. 

A Büki Roma Nemzetiségi Önkormány-
zat avatott már roma holocaust emlék-
művet, rendeztek emléknapot a holo-
caustról, sportnapot szerveztek, ahol 
együtt sportoltak a roma és nem roma 
gyerekek, és kulturális napot rendez-
tek, ahol roma előadók léptek fel.

Az idei évben a Roma Nemzetiségi Ön-
kormányzat roma gasztronómiai napot 
szervezett, ahol bemutatták a hagyomá-
nyos ételeiket is. A Művelődési és Sportköz-
pont, Könyvtár előtti teret lezárták, itt a kat-
lanokban rotyogtak az étkek. A hangulatos 
zene mellett készült a pacalpörkölt, a lecsós 
csirke, a vadpörkölt és a halászlé. Ez utób-
bit a helyi horgászok főzték ajándékként, 
az előbbieket egy-egy család. Valamennyi 
étel nagyon finom volt, de a hagyomá-

nyos roma étel, a pacalpörkölt fogyott el 
leghamarabb. A szponzoroknak köszönhe-
tően az ételeket ingyen fogyaszthatták a 
résztvevők, romák és nem romák egyaránt. 
Közben a Kőszegi Ökölvívó Szakosztály 
bunyósai bemutatót tartottak a vendégek-
nek. Nem volt könnyű dolguk, hiszen 30-
32 fokot mutatott a hőmérő. De a fiatalok 

lelkesedésből jól vizsgáztak. A rendezvény 
főszervezője Németh Tiborné az Atrium 
színpadáról üdvözölte a résztvevőket és kö-
szönte meg, hogy elfogadták a Roma Nem-
zetiségi Önkormányzat meghívását. Majd 
Dr. Németh Sándor polgármester és Gagyi 
Levente, a megyei közgyűlés bizottsági el-
nöke köszöntötte a közben már megtelt 
Atrium közönségét. Majd megjelent az est 
sztárvendége: Kökény Attila. A fiatal lányok 
és a fiatalos anyukák rögtön autogramért 
ostromolták. Majd felcsendültek az évtize-
des slágerek, a közönség Kökény Attilával 
együtt dalolta az énekeket. Zajos sikert ara-
tott az énekes.

Az est második felében a Budapestről 
érkezett Palika és zenekara szórakoztatta a 
vendégeket, akik hajnalig ropták a táncot.

a k t u á l i s

Hittantábor, teológusok, felújítások  
az evangélikus gyülekezetben

Roma Gasztronómiai Nap

Téma feldolgozás a 2. osztállyal

Kökény Attila koncertje
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Büki Újság   A k t u á l i s

Az idős emberek iránti tiszteletből a vá-
ros polgármestere és a szociális bizott-
ság elnöke felköszönti a település 90 
éves lakóit.

Dr. Németh Sándor polgármesternek és 
Taródi Lajos bizottsági elnöknek nem kellett 
messzire menni, hiszen a Polgármesteri Hiva-
tal szomszédságában, a Torkos soron él lányá-
val Kónya Antalné. A vendégek egy nagy cso-
korral és ajándékkosárral érkeztek. Átadták 
Orbán Viktor miniszterelnök üdvözlő szavait. 

Kónya Antalné, Roza néni, évtizedeket 
tagadhatna le a korából. Napra kész infor-
mációkkal rendelkezik a világ dolgairól. 
Naponta olvassa a napilapokat, rendszeres 
televízió néző. Halogyon született fölműves 
családban. 11-12 éves korától főleg ő ne-
velte négy kisebb testvérét, hiszen szülei a 
földeken dolgoztak. Sokáig nem hagyta el 
a települést, férjet is innen választott magá-
nak. Férje egy termál kutak fúrásával is fog-
lalkozó cégnél volt fúrómester. Roza néni 
a helyi termelőszövetkezetben dolgozott, 

90 éves Kónya Antalné

A büki Állami Általános Iskola 1963-ban 
végzett tanulói tartottak osztálytalálko-
zót május tizenhatodikán az alsóbüki 
Kiskakas vendéglőben. 

Büki Attila, az osztálytalálkozó szervezője 
elmondta, hogy az A és B osztályos tanu-
lók osztályfőnökei Gyurácz József és Baráth 
Sándor voltak. Az első alkalommal megren-
dezett találkozón sajnos már tizenkilencen 
nem vehettek részt, rájuk gyertyagyújtással 
emlékeztek. Voltak, akik Mogyoródról, Buda-
pestről, Érdről, Szombathelyről, Kőszegről, 
Sopronból és környékéről jöttek el a találko-
zóra. Néhányan ötven év elmúltával látták 

Együtt ötvenkét év után

Kitüntetések 

Kónya Antalné köszöntése

A kitüntetettek

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

1. Szombat Dr. Sudár Zsuzsanna
2. Vasárnap Dr. Kator Miklós
3. Hétfő Dr. Müller András
4. Kedd Dr. Nagy Mária
5. Szerda Dr. Bencsik István
6. Csütörtök Dr. Kator Miklós
7. Péntek Dr. Müller András
8. Szombat Dr. Vágási Andrea
9. Vasárnap Dr. Földi Sándor
10. Hétfő Dr. Bencsik István
11. Kedd Dr. Nagy Mária

12. Szerda Dr. Vágási Andrea
13. Csütörtök Dr. Bencsik István
14. Péntek Dr. Sudár Zsuzsanna
15. Szombat Dr. Petro Andor
16. Vasárnap Dr. Szilasi Imre
17. Hétfő Dr. Szilasi Imre
18. Kedd Dr. Földi Sándor
19. Szerda Dr. Szilasi Imre 
20. Csütörtök Dr. Szilasi Imre 
21. Péntek Dr. Kator Miklós
22. Szombat Dr. Kator Miklós 

23. Vasárnap Dr. Nagy Gábor
24. Hétfő Dr. Müller András
25. Kedd Dr. Nagy Gábor
26. Szerda Dr. Vágási Andrea
27. Csütörtök Dr. Nagy Mária
28. Péntek Dr. Szilasi Imre
29. Szombat Dr. Szilasi Imre
30. Vasárnap Dr. Szilasi Imre
31. Hétfő Dr. Szilasi Imre

Dr. Németh Sándor s.k.
elnök

A Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szö-
vetsége a hétvégén tartotta hagyományos 
Küldöttgyűlését, melyen a Szövetség vezetői 
beszámoltak az elmúlt év történéseiről. A Szö-
vetség elnöke Seregi Miklós az ülés kezdetén 
köszöntötte a megjelent vendégeket és a 
horgász egyesületi küldötteket. Az ülésen részt 
vett vendégként Bokor Károly a Magyar Orszá-
gos Horgász Szövetség alelnöke, Mesterházy 
József a Vas Megyei Kormányhivatal Földműve-
lésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztályának hal-
gazdálkodási felügyelője. A  napirendi pontok 
tárgyalása előtt Seregi Miklós elmondta, hogy 
a küldöttgyűlés jó alkalom arra, hogy a Szövet-
ség Intéző Bizottságának döntése értelmében 
kiemelkedő munkát végző személyeknek me-
gyénk legmagasabb elismerését a „Vas megye 
Horgászsportjáért” kitüntetést adjuk át. Seregi 
Miklós elnök és Puskás Norbert ügyvezető el-
nök, valamint Bokor Károly MOHOSZ alelnök 
először Takács Csabánénak a Büki Horgász 
Egyesület volt gazdasági felelősének, jegyérté-
kesítőjének gratulált, aki több mint 10 éve látja 
el önkéntes munkáját a horgásztagság gyara-
pítása érdekében. Az egyesület „Dórija” rendkí-
vül precíz és igényes, áttekinthető elszámolá-
sokkal segítette a Szövetség munkáját és saját 
egyesületében is a pénzügyek, a könyvelés 
lelkiismeretes gazdája volt. Gratulálunk!

Horgász hírek
Több mint 400 kg háromnyaras pontyot tele-
pítettünk a büki tóba. nemcsak a helyi horgá-
szok, hanem a vendégek ( napijegyesek) részére 
is. Ez év augusztusában 14 éven aluliak részére 
horgász-tábort szervezünk. Jelentkezni Szabó 
József elnöknél, vagy a két tógazdánál lehet 
2015. augusztus 15-ig. (bővebb információt 
előbbiektől kaphatnak) Megjegyzés: a tábor 
reggel 9-től- délután 6 óráig tart.

újra egymást. Az életükről tartott beszá-
molóikat követően vidáman emlékeztek 
diákéveikre és elhatározták, hogy a jövő év 
júniusában újra találkoznak.

nevelte otthon a gyermekeket, a két lányt 
és az egy fiút. Férje halálát követően köl-
tözött lányához, Bükre. Hamar megszokta 
a változást, a helyi katolikus közösségben 
megtalálta a társait. A születésnapot köve-
tő vasárnapon összejött az egész család, 
gyerekek, unokák, akik heten vannak.

Még sok-sok boldog születésnapot kí-
vánunk a családi körben!

6         2 0 1 5 .   J ú l i u s   2 4 .



  Büki ÚjságA k t u á l i s

Még tartott a Nagy Háború, amikor 
a Magyar Országgyűlés megalkotta 
az 1917. évi VIII. törvénycikket, mely 
szerint a „háborúban a hazáért küzdő 
hősök emlékét meg kell örökíteni”. 
A  törvény az indoklásban hangsú-
lyozta, hogy minden hazafinak köte-
lessége megörökíteni, szívében meg-
őrizni a háborúban elesettek emlékét, 
és ennek módjára tanácsot is adott: 
„Minden község (város) a saját terü-
letén létesítsen olyan emlékművet, 
amelyre a haza védelmében elesett 
hős fiainak nevét maradandóan be-
vésse. A községek (városok) vagyoni 
helyzetüktől függően méltóan, de 
művészi kivitelben örökítsék meg 
hőseik emlékezetét.” A világháború 
után a legyőzött, megcsonkított or-
szágban a hősök emlékének gondo-
zása csak 1924-ben került ismét na-
pirendre. Ekkor az 1924. évi 247 000. 
számú BM körrendelet a hősök emlé-
kének megörökítése körül követendő 
eljárásról gyakorlatilag megerősítet-
te a vonatkozó 1917-es törvénycikket 
(Szabó J. 1995, pp. 18-19.).

A jogszabályi háttér megteremtése után 
a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium 
szervezetén belül megalakították a Hősi 
Emlékművek Bizottságát, amelynek fela-
data a községektől beérkezett pályamű-
vek bírálata. Bük község képviselő-testü-
lete Mechle Béla soproni kőfaragó mester 
és szobrászművész alkotását választotta ki 
1924-ben, és nyújtotta be a bizottság elé, 
amely, ha nem is egyszerre, de elfogadta 
azt. A margitbányai homokkőből készült 
alkotás teljes magassága 6 méter, amely 
egy négyszögletű, márványlapokkal bur-
kolt talapzatból álló szoborkompozíciót 
foglal magába. A szobor figurái Hunniát 
és egy haldokló katonát ábrázolnak. A ka-
tona fejére Hunnia cserkoszorút tesz. Az 
elkészítés összköltsége 40 millió koronára 
rúgott, amelyet két részletben Bük község 
fizetett ki a mesternek. 

Az emlékmű felavatását 1924. augusz-
tus 29-én rendezték. Akkor 97 név került 
fel az emlékmű oldalán elhelyezett két 
márványtáblára. Sajnos nem telt el két 
évtized és már a II. világháború is szedte 
büki áldozatait. A hősökre és mártírokra 
azonban az ismételt háborús vereség mi-
att sokáig nem volt szabad emlékezni, hi-
szen az akkor politikai berendezkedés el-

ítélte azokat, akik katonai kötelességüket 
teljesítve harcoltak a Szovjetunió ellen. 
A büki háborús áldozatok azonban nem 
merültek feledésbe. 1979-ben Győrváry 
Sándor átadott Szabó József tanár-hely-
történésznek egy névsort, amely a fron-
ton vagy itt, a lakóhelyükön életüket 
vesztettek nevét tartalmazta. A róluk való 
nyilvános megemlékezésre ekkor még 
nem volt lehetőség.

A hivatalos politikai hozzáállás az 1980-
as évtizedben változott meg, többek 
között a Tanácsok Közlönye 1985. év 2. 
számában közölt 7001/1985. HNF-MT TH 
számú együttes irányelvei hatására, amely 
eligazítást adott a háború, a fasizmus ál-
dozatai emlékére létesítendő alkotások 
felállítására vonatkozóan. Országszerte 
nagy lökést adott az ügynek a Magyar Te-
levízió Híradójának 1987 végi tudósítása 
a Tolna megyei Pincehelyről, ahol a helyi 
római katolikus egyházközség és a honis-
mereti klub szervezésében közadakozás-
ból emeltek emlékművet a II. világháború 
helyi áldozatainak emlékére.

A pincehelyi példát csaknem minden 
település, köztük Bük is követte. Szabó 
József megkereste a község és a Hazafias 

Népfront vezetőit, majd miután mindket-
tőtől megkapta a támogató választ, töb-
bedmagával hozzákezdett az áldozatok 
neveinek, valamint az I. világháborús em-
lékműre helyezendő emléktábla készítési 
költségeinek felkutatásához, összegyűj-
téséhez. 1988-ra sikerült összeállítani a 
névsort és megszerezni az anyagi forrá-
sokat is. 

Az 1914-1918-as hősi szobor felújítását 
és a nevek márványtáblába vésését Popo-
vits Ferenc helyi kőfaragómester vállalta 
el 1988 júliusában. A szeptemberre terve-
zett átadási ünnepséget Szabó József már 
nem érte meg, hiszen 1988. augusztus 
10-én váratlanul elhunyt. Halála után alig 
másfél hónappal, 1988. szeptember 25-
én ünnepélyes keretek közt leplezték le a 
hősök nevét tartalmazó márványtáblákat. 
Az avatóünnepségen Szabó Miklós mon-
dott megnyitót, Major Gyula pedig ünne-
pi beszédet, Szaksz Judit pedig elszavalta 
Csonka Gyula frontról írott versét. A meg-
emlékezés zárásaként a bükiek koszorúk-
kal és virágokkal halmozták el az emlékmű 
talapzatát.

A hősökről készített életrajzi adatokat, 
a második világégés történetét feldolgo-
zó írásait pedig könyv formában, In me-
moriam büki hősök és mártírok a máso-
dik világháborúban címmel adta ki Bük 
Nagyközség Önkormányzata 1995-ben 
(Szabó J. 1995). A kiadvány is tartalmaz-
za a márványtáblákra vésettek nevét, a 68 
hősi halott katonáét és a 30 elhurcolt zsi-
dó mártírét.

Az I-II. világháborús emlékművet ezt 
követően csak egyszer, a 2000-es években 
kenték le fehér festékkel, a 2010-es évek-
re megérett az újabb komplett felújítás-
ra. Bük Város Önkormányzata 2015-ben 
ajánlatok bekérése után a csaknem három 
évtizeddel ezelőttihez hasonlóan Popovits 
Ferenc kőfaragómestert bízta meg a ren-
oválással, aki kollégáival (Horváth János, 
Lévai Péter, Mórocz Gyula, Roden János) 
és segítőivel (Bernáth Szabolcs, Gergácz 
Róbert, Landauer Ferenc, Savanyó István) 
2015. július végére tervezi a megújítását.

Az I-II. világháborús emlékmű ünnepé-
lyes avatóünnepségére 2014. augusztus 
19-én az Államalapítás ünnepe alkalmá-
ból rendezett képviselő-testületi üléshez 
kapcsolódóan kerül sor, és a tervek szerint 
a szobornál Ágh Péter országgyűlési kép-
viselő mond ünnepi beszédet.

Az I-II. Világháborús Hősi Emlékmű felújítása

Folyik a felújítás
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Büki Újság   P r o g r a m o k

Az idei nyár egyik kedvelt programja a 
június közepe óta működő Bükfürdői 
Termelői Piac. Péntek délutánonként a 
tavaly őszig buszállomásként funkcio-
náló tér vendégekkel népesül be, és va-
lódi vásári hangulat fogadja a bükieket, 
valamint a fürdővárosban nyaralókat, 
akik egyre nagyobb számban látogat-
ják a piacot, és szerzik be a minőségi 
árukat. Bár a kínálat folyamatosan vál-
tozik, a sertés és mangalica füstölt áru, 
tehén és kecskesajtok, lekvárok és ször-
pök, savanyúság és zöldség, méz és olaj 
minden héten beszerezhető, valamint 
csodaszép mézeskalácsok, kézi szőtte-
sek, ékszerek és bábjátékok is a kínálat 
részét képezik. A termelői piac szeptem-
ber 18-ig péntekenként várja az érdek-
lődőket, a programmal párhuzamosan 
ingyenes sport-és gyermek animáció is 
vár mindenkit a szomszédos Sportpark-
ban. Kóstolják meg Bük, Bükfürdő és a 
környék finomságait.

A település 750. évfordulója alkalmából 
számos kiadvány készült, illetve van még 
előkészületben. Az előzőekben bemutatott 
Időtlen ízek – Büki Recepteskönyv mellett 
Bük Város Önkormányzata közreműködésé-
vel kibocsátásra került egy francia méretű 
alkalmi boríték is. A díszes borítékon váro-
sunkhoz kapcsolódó, korábban kibocsátott 
bükfürdői bélyeg és Bük város első írásos 
emlékének nyomata, valamint az eseményre 
készített bélyegző-lenyomat került. A jubi-
leumi boríték megvásárolható A TDM infor-
mációs irodáiban 300.-Ft/ darabáron, amely 
tartalmazza a belföldi díjszabáshoz igazodó 
120.-Ft értékű bélyeg költségét is. Természe-
tesen a büki recepteket és hagyományokat 
bemutató könyv továbbra is beszerezhető 
A TDM irodákban, valamint megrendelhető 
postai utánvéttel weboldalunkon. 

A nyári időszak megerősítéseként számos 
országos média felületen jelentünk meg, 
amelyek részben a tematikusan megszerve-
zett sajtóútnak is köszönhetőek. A kampány 
részeként országos írott sajtóban voltunk 
jelen, valamint a 750. éves jubileumhoz kap-
csolódó kiadványainkról és rendezvénye-
inkről online felületeken, valamint közösségi 
média oldalainkon is hírt adtunk. Az élet-
mód felületek mellett szakmai oldalakon is 
szerepeltünk, a büki ízeket bemutató recep-
tes könyvön túl a helyi termelői piac meg-
nyitásáról is olvashattunk a turizmus.com 
és a turizmusonline.hu weboldalakon. Fon-
tos, hogy régiónkban élőkhöz is eljussanak 
Bük, Bükfürdő hírei, eseményei. A Vas Népe 
nyomtatott és online felületeink az elmúlt 
hónapban több írás is megjelent, emellett 
több megyei online hírportál is tudósított 
Bükről. Külön témaként fogjuk kezelni a 
szeptemberi Magyar Dal Fővárosa címet és 
eseményt, továbbá a hír a weboldalunkon 
hamarosan elhelyezésre kerülő számlálóval 
egészül ki, amely a rendezvényig hátra lévő 
napokat mutatja majd. Július elején mindkét 
kereskedelmi csatornán szerepelt Bük, Bük-
fürdő – a Kandász Travel nyári tematikájában 
a fürdőváros többgenerációs szabadidős 
lehetőségeit mutattuk be, valamint az Intim 
Torna Illegál együttes tagjainak közreműkö-
désével a X. Gyógy-Bor Napok és Büki Gaszt-
rofesztivált is promotáltuk. A Kalandor című 

műsorban narráció frissítéssel aktualizáltuk 
megjelenésünket, így a 750. éves település 
aktív és pihentető lehetőségeire, valamint 
a nyári rendezvényeinkre hívtuk fel a nézők 
figyelmét. (Termelői piac, ingyenes sport- és 
gyermek animáció, X. Gyógy-Bor Napok és 
Gasztrofesztivál) Bízunk abban, hogy a tele-
pülés jubileumára és nívós rendezvényeink-
re irányuló megjelenéseink számos új láto-
gatót vonzanak fürdővárosunkba. 

Elkészült a legújabb kiadványunk, amely 
a legfiatalabb Bükfürdőre érkező korosztályt 
szólítja meg. A 8 oldalas foglalkoztató füzet-
ben a büki mókus, Toboz Ottó figurája mel-
lett jellegzetes építmények is szerepelnek, 
mint például az Organikus Pont vagy a für-
dő 5. számú medencéje. A kreatív kiadvány 
a május végi gyermeknap alkalmából került 
nyomatásra, így a nyári szezon kezdetére 
mindkét TDM irodában elérhetővé válik, va-
lamint a pénteki animációs programon is. Le-
tölthető dokumentumként www.visitbuk.hu 
weboldalon is megismerkedhetnek a játékos 
foglalkoztató füzettel.

Bükfürdő, nyár, programok és megjelenések! 

Termelői piac

www.bukfurdo.hu
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Jókedvű csapat

Mesetábor

A büki iskola diákjai immáron 4. éve vet-
tek részt az Erzsébet táborban, melyhez 
az utazást Bük Város Önkormányzata 
biztosította.

Élve a lehetőséggel, 40 kisiskolás és 5 
pedagógus indult a Balaton-parti Zánka 
üdülőhelyre július első hetében. 

A változatos programok mellett a fürdő-
zés nyújtotta felfrissülés kapta a főszerepet.

Büszkék lehetünk tanulóinkra, akik közel 
2000 diák közül 1. helyen végeztek a tábor 
által szervezett táborismereti vetélkedőn. 
„Büki barangolók” csapatunk leküzdve a 
40 fokos hőséget, hősiesen oldotta meg 
a különböző feladatokat, érintve a tábor-
hely téli és nyári szálláshelyeit, a haditech-

nikai parkot, a Tájházat, a vasútállomást, a 
Balaton-partot és Sportcsarnokot. Az aktív 
részvétel a tanösvény-ismereti csapatver-
senyen és az utolsó tábornapon megren-
dezett esőáztatta Erzsébet-vetélkedőn sem 

csökkent. A rövid színdarabban, lovagi tor-
nában résztvevő diákokat lelkes szurkolás-
sal bíztatták társaik. 

Diákjaink rengeteg élménnyel gazdagí-
tották idei nyarukat. Koncert, közös étkezé-
sek, Albert Flórián Emlékkiállítás, hajókázás, 
éjszakai disco, vidám strandélmények és a 
játékos esték tették felejthetetlenné a tábo-
ri hetet.

A zavartalan pihenést a résztvevő diá-
kok, szüleik és kísérő pedagógusaik együtt-
működése tette lehetővé.

Kívánjuk az augusztusban táborozni 
induló felső tagozatos diákjainknak, hogy 
hozzánk hasonlóan számos vidám élmény-
nyel gazdagodva térjenek haza.

Erzsébet táborban a Balaton parton

Hol volt, hol nem volt…, s azt gondol-
nánk, igaz sem volt, de harmadszorra is 
mesetáborba indultak Bük város ifjú le-
gényei és lányai. A táborozó mesehősök 
pillanatok alatt három mesebirodalom-
ban (Békaváriak, Fekete-tó Királyság, 
Aranymókusok) találták magukat. A hét 
folyamán mindannyian arra töreked-
tek, hogy különböző szellemi és erőpró-
bákat kiállva, minél több büki bankót 
szerezzenek királyságuk kincsestárába. 
Tették azért is, mert a leggazdagabb bi-
rodalom elnyerte jutalmát a versenyso-
rozat végén. 

Nem maradt idő nagyon az unatkozásra, 
hiszen sok-sok érdekes program gazdagí-
totta a királyságok mindennapjait. Volt bi-
zony ott sportos délután, ügyességi váltók, 
s játék a Napsugár Játszóparkban. Mese-
kosarában Fülöp Katalin könyvtáros néni 
gyermekkori kedvenc meséjét hozta el 
finom pogácsájával együtt. Vidám próba-
tételnek bizonyult a közlekedési délutánon 
egy csoda szemüveg használata. Szabad-
kainé Orsi néni mutatta meg a rendőrség 
ezen érdekes eszközét, amelynek segítsé-
gével egy pityókás ember közlekedését 
élhették át a gyerekek. Izgalmas és egyben 
megható élményt jelentett mindenki szá-
mára a látássérült, vakemberek – köztük két 
büki fiú, Kisfaludy Bertold és Kisfaludy Máté 
– csörgőlabda bemutatója. Az Őrvidék SC 
tagjai olyan sportot választottak maguk-
nak, amelyet még a második világháborús 

veteránok kondíciójának megőrzése ér-
dekében dolgoztak ki, és azóta már para-
limpiai sportágként is szerepelt. Mindezek 
mellett is aktívan telt a táborozás, hiszen 
az az aprónép rajzolt, színezett, nótát írt 
és papírszínházat készített, amikor éppen 
nem versengett egymással. A mesehét a 
királyságok előadásaival és Tóth Viki néni 
boszorkányos partijával zárult. Volt akkor 
ott dínomdánom, virsli, mustár, sütemény. 
A mulatság sajnos nem tartott három na-
pig, csak amíg a szülők meg nem érkeztek 
és vissza nem varázsolták a kicsi hősöket a 
valós mindennapokba. A tábor szervezői 
köszönik a sok-sok támogatást, köztük is 
a Berzsenyi Dániel Könyvtárnak, a Nestlé 
Hungária Kft.-nek, Fülöp Kató néninek, az 
Őrvidék SC-nek, Farkas Laurának, Szabad-
kainé Brindicsár Orsi néninek, Tóth Viki né-

ninek, a konyhás néniknek és bácsiknak a 
fincsi elemózsiáért, az önkéntes segítőknek 
és legfőképpen Rédecsiné Gyöngyi néni-
nek. (pb)

Apró sikerek a városi könyvtárban
A büki városi könyvtár igyekszik min-

den olyan lehetőséget megragadni, amely 
hozzájárul szolgáltatásainak erősítéséhez, 
könyvtári állományának bővítéséhez, az ol-
vasóközönségének igény szerinti kiszolgá-
lásához. Az elmúlt hónapok apró sikerei is 
ezt bizonyítják. Eredményeik: 

1. Könyvtári érdekeltségnövelő támo-
gatás révén, közel 800.000 forinttal tudja 
gyarapítani dokumentumállományát idén 
a könyvtár és kisebb technikai fejlesztést is 
lebonyolíthat e keretből.

2. Az NKA könyvtámogatási programjá-
nak II. ütemében több mint 40.000 forint 
értékben kapott könyveket a bibliotéka. 

3. Az országos Márai-program V. fordu-
lójába újfent meghívást kapott a városi 
könyvtár, amelynek részeként 240.000 fo-
rint értékben 97 könyvet választottak olva-
sóik, főként a gyerekek számára a felkínált 
gyűjteménykeretből.  

Nyári zárva tartás
A büki városi könyvtár (Bük, Eötvös u. 

11.) 2015. július 27-től augusztus 9-ig zárva 
tart. Olvasóik ez alatt sem maradnak könyv-
tári szolgáltatás nélkül, mert a bükfürdői 
fiókkönyvtár nyitva tart. Nyitvatartási idejét 
megtalálják a könyvtár honlapján: www.
konyvtarbuk.hu

Egyszer volt, hol nem volt – mesetábor

tá b o r
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Az elmúlt évben már Norbi és Réka köz-
reműködésével sikeres Fitt Napon ve-
hettek részt a fürdő vendégei. Az idén 
a program számra ismét kedvezett a jó 
idő. A megelőző napok kissé hűvös idő-
járását követően végre igazi forró nyári 
hangulatban zajlottak az események. 
A reggeli napüdvözlő tornát követően a 
győri szinkronúszók látványos produkci-
ója sokakat vonzott az úszómedencéhez. 
A nyári korcsolyapálya díjtalan csapatjáték-
kal várta az érdeklődőket. Amíg a hűsítő 
vízre vágyók relaxáló, vagy aktív vízi torná-
val töltötték idejüket, addig a strandcsúszda 
melletti szabadtéri színpadnál sokan me-
legítettek be egy kis zumbával Katus Attila 
soron következő edzésprogramjára. Szép-
ség és látványosság mind együtt nyilvánult 
meg a Galaxy Fitness Club akrobatikus roc-
ky záró produkciójában. Aki, pedig mind-
ezeket a magasból kívánta szemlélni, annak 
lehetősége nyílt a közeli 8 m-es mászófal 
leküzdésével ezekre az élményekre szert 
tenni. Az ismert fitneszedző közreműkö-
désével, az egészséges életmód jegyében 
készült „almás” csoportkép hűen tükrözi a 
2015. évi bükfürdői Fitt Nap jó hangulatát.

STRANDOK ÉJSZAKÁJA
Az elmúlt évben a Strandok éjszakája al-
kalmából 50.000 vendég látogatott a hazai 

fürdőkbe. Az országos programot ezúttal 
hatodik alkalommal szervezi meg a Magyar 
Fürdőszövetség. A legtöbb fürdő, strand kü-
lönleges programokkal várja a vendégeit az 
eseményre. A látogatók július 31-én félszáz 
helyszínen élvezhetik az éjszakai fürdőzés 
szolgáltatásait, melyhez ”Tropicana latin 
est” címmel színes programkínálattal csat-
lakozik a Bükfürdő Gyógy- és Élménycent-
rum is.  Az Élményfürdő minden elemében 
a forró latin hangulatot szeretné átadni a 

résztvevőknek. A nyár várhatóan legme-
legebb estjét Ritmo latino zenei mix, igazi 
Copacabana brazil showtánc, Viva latino 
zenei kívánságműsor, Tropicana koktélbár, 
világító party kellékek, különleges vizuális 
effektek, valamint Dj. Szunyog és Dj. Bluff 
közreműködése teszik igazán forróvá. A 17 
órától váltható Élményfürdő belépő ára: 
1.500 Ft. Szeretettel várja Önt a Bükfürdő 
Gyógy- és Élménycentrum!

- wellner –

FITT NAP Katus Attilával

Idén nyáron is egymásnak adták a kilin-
cset a labdarúgócsapatok a Büki Sport-
centrumban. Június végén a műfüves 
pálya nagy karbantartását is elvégezték 
a szakemberek.

A Diósgyőr élvonalbeli labdarúgócsa-
patának tíznapos edzőtáborozásával in-
dult a nyári szezon a Büki Művelődési és 
Sportközpont, Könyvtár (BMSK) által üze-
meltetett élőfüves büki focipályán. A mis-
kolci piros-fehérek visszatérő vendégnek 
számítanak településünkön, vezetőedzőjük, 
Bekő Balázs elmondása szerint maximálisan 
szolgálták felkészülésüket a nálunk eltöltött 
napok. Érdekesség, hogy idén nem csak a 
centerpályát használták, de több alkalom-
mal a sportcsarnokban is helyet kértek, ahol 
Borbély Erik erőnléti edző irányításával kü-
lönféle erőfejlesztő gyakorlatokat - boksz, 

TRX,  - is rendszeresen végeztek. Borsodi 
csapatot borsodi váltott, alig, hogy a DVTK 
elköszönt, július 8-án érkezett az NB II-es 
Mezőkövesd Zsóry FC. Benczés Miklós ko-
rábbi csapataival (DVTK, Felcsút) edzőtábor-
ban, vagy edzőmérkőzésen járt már Bükön, 

ő is kiválónak nevezte az itteni körülménye-
ket, különösen a gyep minőségével volt 
elégedett. A matyók június közepén indul-
tak haza, hogy a hónap közepén érkezzen 
a másodosztályú tagságát végül megőrző 
Siófok. A Balaton-partiak után a Ferenc-
város utánpótlás csapatait (U14 és U15) 
várják a Büki Sportcentrumba, és elképzel-
hető, hogy egy izraeli első osztályú alakulat 
is érkezik augusztus első felében. Amíg az 
élőfüves pályán zajlott a nagyüzem, addig a 
nyári holtidőt a műfüves pályán karbantar-
tásra használták fel a szakemberek. Speciális 
adapterrel megtörtént a tömörödött gumi 
granulátum lazítása, mélytisztítása, és az 
új, 8 tonna zöld színű gumi bedolgozása a 
műfű szálai közé. A kapura új hálók is kerül-
nek a szezonkezdetre. 

Forrás: Sportcentrum Bük

Sportcentrum Bük: DVTK, Mezőkövesd, Siófok

A kirándulás résztvevői
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a büki kultúr kúra

2015

a büki kultúr kúra

AUGUSZTUS 1.
Horvát Nemzetiségi nap

AUGUSZTUS 7. 09.00
Büki Mesevonat a Szamóca Színházzal

AUGUSZTUS 9. 20.00
"Nejlon és Bakelit", avagy vissza a '60-as évekbe! 

 

AUGUSZTUS 14. 09.00
Büki Mesevonat a Szamóca Színházzal

AUGUSZTUS 14. 20.30
Legyetek jók, ha tudtok! 

AUGUSZTUS 19. 09.00
-

tülete közös ünnepi ülése

AUGUSZTUS 19. 19.00
Büki Retró
19.00
20.30
22.00
23.45 

AUGUSZTUS 20.
Programtervezet:
10.00
10.30

19.00 

22.00

AUGUSZTUS 21. 09.00
Büki Mesevonat a Szamóca Színházzal

AUGUSZTUS 21. 20.00
Operettgála
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KRISTÁLY
TORONY
Bükfürdő

KRISTÁLY TORONY NYÁRI MEGLEPETÉS!

A Kristály Torony a büki és bükfürdői lakosokat különleges meglepetésben részesíti.
Minden jegytípusából 50% kedvezményt biztosít.

Felnőtt jegy:   2.600 Ft helyett  1.300 Ft
Junior jegy (12-16 év):  2.000 Ft helyett  1.000 Ft
Gyermek jegy (0-12 év):  1.500 Ft helyett       750 Ft

A kedvezmény érvényesítése lakcímkártyával lehetséges és 2015.09.30-ig vehető 
igénybe.

Az egész család számára felejthetetlen szórakozást biztosít. A kalandpark lábánál 
elhelyezkedő mini tornyot már 3 éves kortól használhatják a gyerekek. A Kristály To-
rony szomszédságában található Villa Rosato pedig megfelelő helyszínt biztosít az iz-
galmas kaland levezetéséhez. 

Helyben sütött pizzák, friss saláták, főzött fagylaltok, kiváló minőségű cukrászsütemé-
nyek, frissítők nagy választékával várják a mászókat.

Nyári nyitva tartás: 2015. augusztus 31-ig, 9:00-20:00

H-9737 Bükfürdő, Nyárfa utca 2.
Tel.: 00 36 94 558 030
Web: www.kristalytorony.hu
E-mail: info@kristalytorony.hu

Cserélje le kedvezőtlen banki  
jelzálog hitelét Takarék Kiváltó Hitelre  
a takarékszövetkezetek segítségével!

WWW.TAKAREKOSKIVALTO.HU

TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL

Önnek megérné kiváltani?  
Nézzen be hozzánk!

A Takarék Kiváltó Hitel részletes feltételei megtalálhatók a vonatkozó Általános Szerződési 
Szabályokban, Üzletszabályzatban, illetve Hirdetményben, amelyeket a Szövetkezeti 
Hitelintézetek kirendeltségeiben, és honlapján érhet el. További, részletes információért fordul-
jon a Szövetkezeti Hitelintézet munkatársaihoz!

A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. A Hitelintézetek a hitelbírálat 
jogát fenntartják.

TÖBB MINT 100 TAKARÉKNÁL, AZ ORSZÁG 1500 PONTJÁN

ÉLJEN A FORINTOSÍTÁS ADTA 
HITELKIVÁLTÁS LEHETŐSÉGÉVEL!

Bük, Széchenyi út 2/A. Tel.: (94) 558-322
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