
A BÜKI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA
XVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. JANuÁR 17.

Büki ÚjságBüki Újság

Táncban, mulatságban idén sem lehet hiány a farsangi szezon alatt (Fotó: Cseh Gábor)

HIRDETMÉNY

A legutóbbi, 13 milliárd forintos fejlesztés átadásán

Változások a Büki Gyógyfürdő Zrt. vezetésében

Új elnök a gyógyfürdőn

A Nestlé Purina büki állateledel gyárá-
nak éléről év végével távozott Andrew 
Ethell, akit a cégcsoport egy csehországi 
gyár irányításával bízott meg. 

Hat évig vezette a büki gyárat a topme-
nedzser. Mikor 2006-ban a gyár vezetését 
rábízták, még csak konzerveket gyártottak. 
2006-ban 350 dolgozója volt az üzemnek, 
ma pedig már 840 embernek ad munkát.

(Folytatás a 8. oldalon!)

Hosszúra nyúlik az idei évben a farsangi szezon, mely vízkereszt napjától hamvazó szerdáig 
tart. Ennek köszönhetően 2014-ben két hónapon át, egészen március 5-ig farsangolhatunk. 
Január derekától március elejéig ismét gazdag báli kínálatból válogathatnak a mulatni és 
táncolni vágyók, hiszen a helyi civil szervezetek, nemzetiségi önkormányzatok, a művelődési 
ház és a gyógyfürdő is megrendezi hagyományos társasági összejöveteleit. 

(Báli összesítőnket a 2. oldalon találja!)

Farsangi vigasságok márciusig

Dr. Ruszinkó Ádám személyében december 
30-án új elnököt választott a Büki Gyógyfürdő 
Zrt. Igazgatósága. Az év utolsóelőtti napján 
született döntés értelmében 2013. decem-
ber 31-étől az Igazgatóság új elnöke dr. 
Ruszinkó Ádám, aki arról tájékozatta a sajtót, 
hogy 2014. május 31-ével dr. Németh István 
vezérigazgató nyugdíjba vonul, így a pozíci-
óra pályázatot írnak ki az év elején. 

December 30-ára hívott össze közgyű-
lést a Büki Gyógyfürdő Zrt. Igazgatósága, 
ahol a tulajdonosok úgy döntöttek, hogy dr. 
Ru szin kó Ádám személyében új elnököt vá-

lasztanak a részvénytársaság igazgatóságá-
nak élére – derült ki abból a sajtóközlemény-
ből, melyet Bük Város Önkormányzata 
megbízásából küldött el szerkesztőségünk-
be a Trió Média Dunántúl Kft. képviselője. A 
helyi televíziónak nyilatkozó új elnök kifej-
tette: – A közgyűlés módosította az alap-
szabályt, külön választották az elnöki és a 
vezérigazgatói funkciót, két új igazgatósági 
és három új felügyelő bizottsági tagot vá-
lasztottak.

(A cikk teljes terjedelemben
az 5. oldalon olvasható!)

Bük Város Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete a 83/2013.(03.28.) számú határoza-
tában a település Szabályozási Tervének 
és Helyi Építési Szabályzatának módosí-
tásáról döntött. Kérjük a lakosságot, hogy 
a Bük város településrendezési eszkö-
zeinek módosításával összefüggésben 
– 2014. február 10-ig – tegye meg javasla-
tát, észrevételét. (A határidő-jogvesztő!)

Észrevételeiket írásban a Büki Közös 
Önkormányzati Hivatal (9737 Bük, Széche-
nyi u. 44.) címére, vagy a buk@t-online.hu 
e-mail címre várjuk. 

Polgármesteri Hivatal

Elbúcsúzott 
Andrew Ethell
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Farsangi vigasságok márciusig

17. Péntek Dr. Müller András
18. Szombat Dr. Petro Andor 
19. Vasárnap Dr. Bencsik István
 20. Hétfő Dr. Gyarmati Lenke
21. Kedd  Dr. Gyarmati Lenke
22. Szerda Dr. Gyarmati Lenke
23. Csütörtök Dr. Gyarmati Lenke
24. Péntek Dr. Müller András

25. Szombat Dr. Bencsik István
26. Vasárnap Dr. Nagy Gábor
27. Hétfő Dr. Szilasi Imre
28. Kedd Dr. Nagy Mária
29. Szerda Dr. Gyarmati Lenke 
30. Csütörtök Dr. Gyarmati Lenke
31. Péntek Dr. Nagy Mária

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

17. Üdvözítő 17.00–20.00 készenlét
18. Sanitas  09.00–13.00 nyitva
19. Fürdő Patika 09.00–14.30 nyitva
20. Szt. Péter 17.00–20.00 készenlét
21. Szt. Péter 17.00–20.00 készenlét
22. Szt. Péter 17.00–20.00 készenlét
23. Szt. Péter 17.00–20.00 készenlét
24. Szt. Péter  17.00–20.00 készenlét
25. Sanitas 09.00–13.00 nyitva

26. Sanitas 09.00–14.00 ügyelet
27. Sanitas  17.00–20.00 készenlét
28. Sanitas  17.00–20.00 készenlét
29. Sanitas  17.00–20.00 készenlét
30. Sanitas  17.00–20.00 készenlét
31. Sanitas  17.00–20.00 készenlét 
1. Sanitas  09.00–13.00 nyitva
2. Fürdő Patika 09.00–14.30 nyitva 

Gyógyszertári ügyelet – január, február
SANITAS (Bük, Eötvös u. 6. • Tel.: 06-94/558-399)

 ÜDVÖZÍTŐ (Csepreg, Kossuth u. 4. • Tel.: 06-94/565-048)
SZT. PÉTER (Sajtoskál, Rákóczi u. 40. • Tel.: 06-94/388-168)

Helye: Büki Művelődési és Sportközpont
Ideje: 2014. január 24., 15 óra

(Folytatás az 1. oldalról!)
Az idei esztendő első báli eseményét Bük 
Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata 
szervezi. Január 18-án szombaton 18.30 órától 
a Fürdő étterem ad otthont – immár 
hagyományszerűen – a horvát bálnak. 
Az est során a Pinka Band húzza a talp-
alávalót. A belépőjegy ára 1.500 Ft. 

A Felsőbüki Nagy Pál Általános Isko-
la és Szakiskola felső tagozatos diákjai 
január 31-én 16 órától, míg alsós tanu-
lói február 7-én 16 órától farsangolnak 
a művelődési ház színháztermében.  

Az iparos bált február 1-jén 19.00 órai 
kezdettel rendezik a Fürdő étteremben, 
jegyeket január 18-án és 25-én 14 és 
16 óra között lehet vásárolni a művelő-
dési házban vagy a Fürdő étteremben 
bármikor. A vacsora 3800 Ft/fő, a belépés ipa-
ros köri tagoknak díjtalan, vendégeknek plusz 
1500 Ft/fő. Zenét Czene Zoltán szolgáltatja.  

Február 15-én immár hagyományszerű-
en városunk ad otthont a megyei vadász-
bálnak. Idén is Fürdő étteremben mulatnak 
a nívós társasági összejövetelen a megye 
vadászai. 

Február 21-én délelőtt a Csodaország 
óvodában szerveznek farsangi mulatságot. 

A Horgászbál sem hiányozhat a báli kíná-
latból. A Büki Horgász Egyesület által szer-

vezett társasági esemény február 22-én 
18 órakor kezdődik a Fürdő étteremben. 
A belépőjegy ára 4.500 forint. Jelentkezni az 
egyesület gazdasági felelősénél Takács Csa-
bánénál lehet a polgármesteri hivatalban.  

A művelődési ház évről évre sikerrel szer-
vezi meg az Asszonyfarsangot. A rendezvény 
mára olyan népszerűvé vált, hogy kinőtte 

a kultúrotthon színháztermét, így 2014-ben 
már a sportcsarnokba várják a hölgyeket. 
Február 21-én szombaton 20 órától ismét 
bohókás fellépők és nevettetető műsorszá-

mok garantálják mindenki számára a 
jókedvet.  

Február 27-én a Koczán házhoz 
disznóölésre invitál mindenkit a mű-
velődési központ, ahol természetesen 
finom falatokhoz is lehet majd jutni. 
Március 1-jén pedig Büki farsangra in-
vitál mindenkit a művelődési központ. 
Farsangfarkán húshagyó keddhez kap-
csolódóan március 4-én jelmezes fel-
vonulással zárul a farsangi szezon. 

T. Á. – M. Z.   
Lázas munka folyik minden évben a disznóölésen

MESEJÁTÉK
A Budai Bábszínház február 18-án 15.30 
órai kezdettel mutatja be Farsang című 
mesejátékát a kultúrotthonban. Az élő-
bábos, zenés előadás elsősorban az óvo-
dásoknak és kisiskolásoknak szól. A ren-
dező Cs. Szabó István.    Tömböly Á.
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December 16-án tartotta 2013-ban terv 
szerinti utolsó ülését Bük Város Önkor-
mányzatának képviselő-testülete. Napi-
rendre került a Bük, Bükfürdő Közhasz-
nú Turisztikai Egyesület (BBKTE) jövő 
évi marketingterve és a BTK 2013. évi 
beszámolója is. 

A BBKTE mintegy 15 millió forintot nyert 
Leader program keretében, melyet marke-
tingcélokra és infrastrukturális fejlesztésekre 
kívánnak fordítani 2014-ben – számoltunk be 
legutóbbi lapszámunkban. A képviselők elé 
benyújtott cselekvési- és marketingterv a civil 
szervezet pénzügyi tervén alapult, melyet 
december 2-án hagyott jóvá az elnökség. 
Ez már tartalmazza a Leader pályázaton el-
nyert összeget is – tájékoztatta a városatyá-
kat Spilenberg Andrea, az egyesület elnöke. 

Ennek köszönhetően nettó 25,3 millió fo-
rintot különítettek el marketingkeretre, ezen 
belül nettó 7,9 millió forintot fizetett hirdeté-
sekre, nettó 11,23 millió forintot kiállításo-
kon, szakmai vásárokon való részvételre és 
nettó 6,16 millió forintot kiadványkészítésre 
szeretnének fordítani. Az infrastrukturális fej-
lesztések között szerepel rendezvénysátor 
beszerzése, 10 darab faház megvétele és to-
vábbi 10 darab piaci stand, árusítóhely meg-
vásárlása. Rendezvényekre, programokra net-
tó 3,22 millió forintot szán a civil szervezet. 
A tagok képzésére 2014-ben 400.000 forintot 
kívánnak költeni. A beszámolót egyhangú-
lag hagyta jóvá a testület. 

Csóka Csaba, a BTK elnöke ismertette a 
klub 2013. évi eredményeit, pénzügyi hely-
zetét. Beszámolójából megtudtuk, múlt év-
ben a szervezet jelentős átcsoportosítások-
kal finanszírozta meg a pálya körüli kerítés 
megépítését, melyhez 10 millió forintot nyer-
tek el Leader pályázat keretében. A kivitelező 
a Lak-Ép Kft. volt, mely határidőre befejezte 
a munkát. A klub június végén kapott értesí-
tést az MVH-tól, hogy a megítélt összeget 
100 százalékosan kifizetik. A költségek további 
csökkentése érdekében maradt el a kerítés 
nyilvános avatása is.   

Csóka Csaba az előterjesztésben írt arról is, 
hogy 2013/14. évben 3 szakosztály 14,4 millió 
forinthoz jutott a TAO-pályázatokból. A ko-
sárlabda és a kézilabda szakosztály nyertes 
pályázata lehetőséget nyújt a sportcsarnok-
ban egy új eredményjelző tábla megvételére. 

A beszámolót követően komoly vita bon-
takozott ki a Szalai emléktorna megszervezé-
sével kapcsolatosan. Csóka Csaba hangsú-
lyozta, tavaly év elején ugyan elkezdték szer-

Ötmillió forint felett kötelező a beszámoló
vezni a sporteseményt, de Bükön nem volt 
szabad időpont. Tagadta ugyanakkor azt, 
hogy a Csepregen megtartott labdarúgó 
torna Szalai emléktorna lett volna. Németh 
Sándor polgármester ugyanakkor arra hívta 
fel a figyelmet, hogy a néhai háziorvos fia 
feldúlva kérte számon, miért nem kívánják 
továbbápolni édesapja örökségét Bükön. 
A város első embere szerint a BTK vezetői 
kellemetlen helyzetbe akarták hozni őt azzal, 
hogy nem folytattak érdemi egyeztetést a 
büki időpontról, így kapva kaptak az alkalmon, 
hogy Csepregbe vihessék a rendezvényt, 
amely dr. Szalai Ferenc mindkét gyermeke 
és a meghívott Lukácsházi SE vezetői szerint 
is Szalai Ferenc Emléktorna lett volna, ellen-
tétben Csóka Csaba elnök állításával. Emiatt 
a szerinte nyilvánvaló csúsztatás és kínos, 
nehezen hihető magyarázat miatt a polgár-
mester elhagyta az üléstermet. 

A testület jóváhagyta 2014. évi munka-
tervét, melynek során határoztak arról, hogy 
azok a szervezetek, melyek éves szinten 5 mil-
lió forintnál több támogatást kapnak az ön-
kormányzattól, a jövőben évente beszámol-
nak működésükről a testület előtt. Így a Parkom 
Kft. a júniusi ülésen, míg a BRUFK a BTK-val 
együtt a decemberi ülésen fog beszámolni. 

A városatyák jóváhagyták az önkormány-
zat éves belső ellenőrzési tervét és belső el-
lenőrzési stratégiai tervét 2014–2018 közötti 
periódusra is, majd első olvasatban vitatták 
meg Bük településfejlesztési koncepcióját. 
Páli Jánostól, a HHP Contact Tanácsadó Kft. 
képviselőjétől megtudtuk, a 173 oldalas do-
kumentumban a helyzet feltárásnál tartanak, 
további adatok készhez vételét követően 
januárban kívánják a testületet tájékoztatni 
a teljes helyzetelemzésről.  

A testület módosította még az önkor-
mányzat szociális rendeletét.

Tömböly Ágnes

A Közterület-felügyelet felhívja a tisztelt 
ingatlan tulajdonosok, használók figyel-
mét a téli hóeltakarítási és síkosság-men-
tesítési kötelezettségre.

Bük Város Önkormányzat Képviselő-tes-
tületének 9/2002. (IX.30.) rendelete alapján 
az ingatlan tulajdonosa, bérlője, kezelője, 
használója köteles az ingatlanával határos 
közterületi sáv tisztántartásáról, hó- és síkos-
ság mentesítéséről folyamatosan gondos-
kodni. Intézmények, szórakozóhelyek, ven-
dég látóipari egységek, kereskedelmi üzlet-
helyiségek és más elárusító helyek előtti 
járdaszakasz tisztántartása, hó- és síkosság-
mentesítése mind nyitvatartási időben, mind 
azon túl a használó, illetve a létesítményt 
üzemeltető kötelessége.

A síkosság-mentesítéshez környezetkímé-
lő anyagok használhatók.

A járdáról letakarított jeget; havat a közút 
és a járda között úgy kell elhelyezni, hogy se 
a gyalogos-, se a gépjárműforgalmat ne aka-
dályozza. A járdáról a havat, ha szükséges 
naponta többször is hóesés után azonnal el 
kell takarítani.

A hóltakarítás illetve a síkosság-mentesítés 
elvégzését a Közterület-felügyelet ellenőrzi.

Kérjük, hogy az előírt kötelezettség ma-
radéktalan betartásának tegyenek eleget!

Közterület-felügyelet

Lakossági felhívás

Tisztelt Egyesületi Tagok! A Bük, Bükfürdő Közhasznú Turisztikai Egyesület 
2014. január 23-án turisztikai fórumot szervez. 

A fórumon beszámolót tartunk az elvégzett munkáról, ezen belül bemutatjuk a 
2013. évi idényelemzést, valamint elővezetjük a 2014. évre tervezett tevékenységeket. 
Továbbiakban tagságunk számára is szeretnénk lehetőséget biztosítani arra, hogy 
a hatékony munkához kapcsolódóan javaslataikkal segítsék munkákat.  
•  Időpont:  2014. január 23. (csütörtök), 17 óra 
• Helyszín: Bük, Művelődési Központ
Szíves megjelenésüket ezúton is köszönjük! 

Tisztelettel, BBKTE Munkaszervezet 

Turisztikai fórum

Február 21-én szalag kerül a Felső-
büki Nagy Pál Általános Iskola és 
Szakiskola végzős középiskolás tanu-
lói mellére. A szalagavató ünnep-
ség 17 órakor kezdődik a Büki Mű-
velődési és Sportközpont, Könyv-
tár színháztermében.  SZ
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A Büki Roma Egyesület december 5-én 
tartotta meg második alkalommal a Ta-
lálkozzon minden gyerek a Mikulással! 
programját. Felhívásunkra sok minden 
gyűlt össze a Büki Családsegítő Irodában.

Az önkormányzat által rendelkezésünkre 
bocsátott  busszal mentünk ki a Napsugár ját-
szóházba. Volt, akinek a létesítmény újdon-
ságnak számított, mert még nem járt ilyen 
helyen, de akadt olyan is, aki 
már járt velünk itt, hisz az egye-
sület már a nyáron meghívást 
kapott a játékok kipróbálására. 
Amíg vártuk a Mikulást, a gyere-
kek birtokba vették a csúszdákat, 
a labirintust, a trambulinokat és 
a járműveket. A közös éneklés 
hallatán megérkezett a Mikulás, 
aki szétosztotta a csomagokat, 
majd a játékok közt válogathattak 
a gyerekek. Ezúton is köszönjük 
a segítséget: a Napsugár játszó-
park üzemeltetőinek, a Büki Csa-

ládsegítő Irodának és munkatársainak, a Re-
cept-csere résztvevőinek, az óvodának, Bük 
város lakosainak, a Répcementi Coop Kft.-nek, 
a Büki Újságnak, Batin Piroskának, ifj Horváth 
(Sulok) Tibornak, a Pannon Cigányzenekar 
vezetőjének, Baranyai Lajosnak. Külön kö-
szönetünket fejezzük ki Németh Sándornak 
polgármester úrnak. 

Horváth (Sulok) Andrea

A gyerekek e napon válogathattak az játékok között

Találkozzon minden gyerek a Mikulással! 

Mi az ünnep? Ez nevelő – oktató mun-
kánkhoz szorosan kapcsolódó terület, 
mely gyermekeink számára érzelmileg 
– lelkileg – szellemileg mindig többet 
jelent. 

Igyekszünk a gyerekek tevékenységét úgy 
szervezni, hogy örömteli várakozással éljék 
meg a közelgő ünnepet. Maguk az ünnepek 
a felnőttek és a gyerekek számára az ünnepi 
előkészületekkel kezdődtek. Itt kezdenek 
megismerkedni a gyerekek az ünnep lénye-
gével, a hozzá kapcsolódó szokásokkal, ha-
gyományokkal. Az előkészületek során  ami-
kor ünnepi dekorációt, ajándékot készítünk, 
vagy éppen süteményt sütünk, a gyerme-

kek lelkileg is ráhangolódnak az 
ünnepekre. Az előkészületekben 
átélik a készülődés örömét, az ün-
nep előtti izgalmat. 

Legbensőségesebb ünnepünk 
a karácsony.  Már az adventi ké-
szülődés is sok meglepetéssel, 
örömmel töltötte el a gyermeke-
ket. Az adventi naptárba rejtett 
kis ajándékok, melyeket minden-
nap délelőtt, az ebédnél vagy 
épp délután húztunk elő a kis 
zsebecskéből, nagy meglepetést 
szereztek. Izgatottan várták a gye-
rekek a következő napot, hogy meg tudják, 

kinek a jelét rejti az újabb kis 
zacskó vagy kis zseb. Családunk 
betleheme címmel otthon a szü-
lők gyermekeikkel együtt kü-
lönféle technikával betlehemet 
készítettek. December 9-én csü-
törtökön volt a kiállításunk meg-
nyitója. Minden betlehem más 
és más. Ádvent vasárnapjait kö-
vető hétfőn a folyosón közösen 
meggyújtottuk az ádventi koszo-
rún a gyertyát és énekeltünk. 

Minden nap tartogatott meg-
lepetést: a Nestlé ajándéka, a ze-

Karácsonyi készülődés az oviban 

neiskolások ádventi koncertje, mely mindig 
élmény a gyerekeknek – köszönjük a felké-
szítő tanároknak, hogy gondolnak a kicsikre 
minden évben! A Varnyú Country karácsonyi 
koncertje, ajándékkészítés a szüleiknek…, a 
vegyes csoportos gyerekek az Idősek otthona 
lakóinak, majd a nagycsoportosok óvodások 
nyugdíjasainkak szereztek örömet kis műso-
rukkal a közalkalmazottak karácsonyán.

Karácsony közeledtével, a gyerekekkel kö-
zösen díszítettük fel a csoportszobát, a fo-
lyosót, ezzel is ráhangolódva az ünnepre.   
Az ünnep napján ünneplőbe öltözve aztán 
átélték a várva várt napot. Karácsony előtti 
héten karácsonyváró délelőttre hívták min-
den csoportban az óvó nénik és a gyerme-
kek a szülőket. A szülők ötleteket meríthettek 
az ünnepi díszítés, ajándékkészítés lehető-
ségeiből. 

A szülő gyermekével együtt készíthetett 
az ünnepre dekorációt otthonra, az ünnepi 
asztalra, vagy ajándékot a családtagoknak. A 
szülői közösség összekovácsolásán kívül itt 
kaphattak ízelítőt a szülők az ünnepekhez 
fűződő hagyományokról – a délelőttöt együtt 
töltve együtt játszottak, illetve a gyermekek 
meglepetése, ajándéka szülei számára az az 
ének, versike, pásztorjáték, melyet nagy igye-
kezettel, odafigyeléssel tanultak.  

Köszönjük a szülőknek, gyermekeknek, 
hogy a „cipődoboznyi szeretet ajándékozási 
akcióban” is részt vettek, a gyerekek öröm-
mel tették ajándékaikat a karácsonyfa alá, és 
talán megérezték ők is, hogy jó adni, segíte-
ni másokon! A délelőtt örömben, meghitt-
ségben telt karácsonyi énekeket hallgatva, 
együtt énekelve. A gyerekek az általuk már 
korábban elkészített ajándékkal megajándé-
kozták szüleiket és közben a gyerekek is át-
érezték: milyen jó érzés kapni, de még cso-
dálatosabb érzés adni. 

P. G.

A szülőkkel közösen készítettek ajándéktárgyakat a kicsik

Az ovisok a köztisztviselők karácsonyi köszöntésén is felléptek
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(Folytatás az 1. oldalról!)
Dr. Ruszinkó Ádám elmondta, hogy Dr. Né-
meth István vezérigazgató egy húszéves lát-
ványos, sikeres munka után nyugdíjba megy. 
2014. május 31-ig látja el még a vezérigaz-
gatói feladatokat. Ebben a periódusban az 
igazgatóság feladata lesz, hogy új pályáza-
tot írjon ki, hogy egy jó vezérigazgatót talál-
jon. Az új vezérigazgató 2014. június elsején 
kezdi meg a munkáját. 

Dr. Ruszinkó Ádám 2011 májusa óta tagja 
a részvénytársaság igazgatóságának. Az első 
Széchenyi program idején ő volt az egész-
ségturizmus program vezetője, de dolgo-
zott a Magyar Turizmus Rt. marketing vezető-
jeként is. Jelenleg egy profi egészségturiz-
mussal foglalkozó cég szakmai igazgatója. 
11 éve foglalkozik turizmuskutatással, egye-
temi oktató.

Az első Széchenyi terves büki beruházást 
mint országos programvezető már figye-
lemmel kísérhette. Az új elnök a helyi televí-
ziónak beszélt terveiről is. 

– Az igazgatóság szakmai irányító testület, 
általában stratégiai kérdésekkel foglalkozik, 
a cég sikerességét hosszabb távon megha-
tározó kérdésekben hoz szakmai állásfogla-
lásokat, illetve döntéseket. Ebben kívánunk 
részt venni a következőkben is. Célunk, hogy 
megalapozott tervekkel sikeresen szerepel-
jünk a következő – 2014 és 2020 közötti – 
uniós ciklus pályázatain is. Már elkezdődött 
ennek a megtervezése, vagyis hogy melyek 
azok a részek a fürdőn, amelyeket műszaki-
lag fel kell újítani, és melyek azok, amelyeket 
csinosítani kell, néhány új szolgáltatást pe-
dig be kell vezetni. Nagyon sok korosztály 
veszi igénybe a fürdőt, főleg a nyári időszak-

ban, s emiatt nagyon sokféle szolgáltatást 
kell biztosítani. Fontos, hogy nagyon jól fel-
készült munkatársak dolgozzanak a fürdőn, 
nagyon fontos a továbbképzésük. Szeret-
nénk azt elérni, hogy az olyan új, fontos pia-
cokon – mint a cseh vagy az orosz – jól sze-
repeljünk, és Bük egyre vonzóbb célpiac le-
gyen. Mindezek eléréséhez a legfontosabb-
nak tartom a partnerség megteremtését 
a turisztikai élet valamennyi szereplőjével. 
A gyógyfürdő Bük turizmusának nyilvánva-
lóan a központi eleme, de a szállodákkal, az 
éttermekkel, a TDM szervezet tagjaival le-
gyen egy jól működő, gyümölcsöző együtt-
működés, hogy akik idelátogatnak, azok bár-
mely programelemen jól érezzék magukat, 
hogy valóban egy jól szervezett turisztikai 
központ legyen Bükfürdő.

T. Á. 

Új elnök a gyógyfürdőn

Fürdőbál 2014
Nyakunkon a báli szezon! 2014-ben a far-
sangi szezon jócskán ad időt a bálok meg-
rendezésére, hiszen az előző évihez képest 
jóval hosszabbnak ígérkezik. A Büki Gyógy-
fürdő Zrt. az idén is készül báljára, melyre 
hagyományosan minden év február 
második hétvégéjén kerül sor. A Für-
dőbál hűséges törzsközönsége mellett 
a rendezők szívesen látják vendégül 
azokat is, akik kedvet éreznek egy han-
gulatos, nívós, zenés, társas összejöve-
telre farsang idején a gyógyfürdő jól 
bevált pihenőtéri épülettömbjében. 
A fürdő legfontosabb kapcsolati tőké-
jét felvonultató bál február 8-án 21. al-
kalommal nyitja meg kapuit közönsé-
ge előtt. Itt adják át ismét a Bük turiz-
musáért díjat. A jó hangulatról Solymos 
Tóni, valamint az ugyancsak jól ismert 
Helios Együttes gondoskodik. Természete-
sen nem maradnak el a szórakoztató játé-
kok, az ínyenc falatok, az italkülönlegessé-
gek sem.

Vacsorajegy a Büki Gyógyfürdő Zrt. titkár-
ságán igényelhető, melynek ára a másnapi 
fürdőbelépővel együtt változatlanul 9.000 Ft. 

Legyen Ön is a vendégünk!

2014-ben is gazdag programkínálattal 
várja vendégeit a fürdő
A gyógyfürdő területén, illetve parkolójában 
bőven találhattak kedvükre való szórakoztató 

programot azok a vendégek, akik 2013-ban 
a fürdőre látogattak. A fürdő vezetése gaz-
dag és széles programkínálattal készül az új 
évre is. A közismert popsztárok műsora 
mellett minden korosztály megtalálja majd 
a maga számára legkedveltebb programot 

az idén is, legyen az zene, tánc, foglalkoztató 
tevékenység, ügyességi feladat, sportjáték, 
vásári forgatag, családi délután, egész napos 
programkavalkád. A művelődési központ-
tal, valamint a TDM-mel karöltve új koncep-
cióban valósulnak meg a továbbra is nagy 
érdeklődésre számot tartó kiemelt nyári 
rendezvények. 

Az éjszakai fürdőzésnek nyáron és télen 
is megvan a maga különleges varázsa. Ked-
velőit továbbra is színvonalas műsorok kere-
tében várja az élményfürdő. A tavasz bekö-
szöntével az év utolsó napjáig szinte minden 

hétvégére jut a kínálatból, melyről rövide-
sen közelebbi információ is elérhető a fürdő 
honlapján.

SPAncsi és a Pingvin Tudatosság Napja
Mint azt már tudjuk, SPAncsi az elmúlt idő-

szakban sem lustálkodott, saját dalt és 
táncos videót is készített, melyek az 
interneten is már megtalálhatók. Leg-
közelebb január 19-én várja kis rajon-
góit a Pingvin Tudatosság Napja alkal-
mából. Ezen a napon SPAncsi arra kér 
mindenkit, hogy próbáljon meg ping-
vin-tudatosan működni. Azaz, ha lehe-
tőségünk van rá, fekete nadrághoz fe-
hér inget vegyünk fel, aztán nézzünk 
pingvines filmeket, olvassunk minél 
többet a Déli-sark élővilágáról, a ter-
mészetvédelemről, együnk halételeket, 
készítsünk pingvinbábokat, rajzoljunk 

SPAncsit, de legfőképpen spancsoljunk!
Bár az említett világnap hétfőre esik, 

SPAncsi pingvin vasárnap látja vendégül a 
fürdőben óvodás és általános iskolás bará-
tait, és mindezt díjtalanul. SPAncsi csupán 
egy saját készítésű rajzot kér magáról cseré-
be. Kiegészítő programként a fürdés mellett 
közös játékra és kézműves foglalkozásra in-
vitálja az érdeklődőket. 

A részletek a www.bukfurdo.hu oldalon 
megtekinthetők.

Wellner Ervin
(Fotó: Cseh Gábor)

Gazdag programkínálat 2014-ben is a fürdőn!

A Fürdőbálnak már hagyományszerűen a pihenőtéri épület ad helyet
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Szakiskolánk volt diákjai közül sokan 
dolgoznak külföldön, legtöbben a közeli 
Ausztriában. Ám mint kiderült, Takács 
Árpád Kanadáig meg sem állt. Letelepe-
dési engedélyét intézte itthon, akkor 
látogatott el volt iskolájába, így készül-
hetett el az alábbi beszélgetés. 

– 2011-ben végeztél a szakiskolában.  
Szorgalmas, érdeklődő diák voltál, aki 
kisgyermekkorától szakácsnak készült.

– Az indíttatás a szülői házból ered, 
szüleim is vendéglátósok, így kiskorom 
óta kedvenc helyem a konyha volt. 
Mindig érdekelt, édesanyám mit, ho-
gyan főz, süt. Hogy más szakmát vá-
lasszak, meg sem fordult a fejemben, s 
úgy érzem, nagyon jól döntöttem. 

– Csak két éve végeztél a büki szakis-
kolában. Nagyon rövid idő alatt lettél 
sikeres a szakmádban.

– A gyakorlati időmet a sárvári Danubius 
Hotelban töltöttem, a jövő szempontjából 
ez is meghatározó volt. Nagyon sokat kö-
szönhetek Zsoldos Antal séfnek. A szakmai 
fogások mellett szakmai alázatra, pontos-
ságra is nevelt minket. 2011-ben szereztem 
szakmunkás bizonyítványt, utána 9 hóna-
pig a szombathelyi Park Hotel Pelikánban 
dolgoztam, 2012. augusztus 16-án pedig 
már Kanadában szállt le velem a repülőgép. 
Előtte tavasszal jártak itthon a keresztszüle-
im, akik 1998-ban telepedtek le a kanadai 
Ontario megye Hamilton városában. Ők hív-
tak, látogassam meg őket. Arról akkor még 
keveset beszéltünk, hogy esetleg dolgozni 
fogok ott. Aztán a megérkezésem után két 
héttel már próbamunkán voltam a Carmens 
bankettcenterben, ahol a keresztszüleim 
nagyobbik lánya is dolgozott. Tőle kérdez-
ték – mivel akkoriban többen felmondtak –, 
hogy nem ismer-e szakácsot. Én éppen ott 
voltam, bemutatkoztam, s mondták, hogy 
másnap reggel 9-kor szívesen látnak. 

– Ez látszólag egyszerű, de biztos nem volt 
ilyen sima minden.

– Hát nem. Először is mindig németet ta-
nultam, csak akkor kezdtem el angolul ta-
nulni, amikor eldőlt, hogy meglátogatom 
a keresztszüleimet. Persze csak az alapokat 
tudtam elsajátítani a néhány hónap alatt, de 
novemberben már meg tudtam értetni ma-
gam, s én is megértettem másokat. Át kel-
lett állnom a hatalmas méretekre, arányok-
ra. A Carmens center egy 15000 férőhelyes 
komplexum, konferenciaközponttal, szállo-
dával, éttermekkel, ahol rendszeresek a nagy-

rendezvények. Óriási a szervezettség, soha 
nincs fennakadás, egyszerre 5000 főt is ki 
tudunk szolgálni kényelmesen. Van, hogy 
hétvégén egyszerre zajlik 3-4 lakodalom, 
mellette zenés estek, büfészínház, kiállítá-
sok. Sok a jótékonysági rendezvény, ame-

lyeken olyan híres sztárok lépnek fel, mint 
Barbara Streisand, Sylvester Stallone, Olivia 
Newton-John, Al Pacino, Michael  Duglas, 
Sophia Loren. Volt már vendég az idősebb 
Georg Bush, Bill Clinton a feleségével. Visz-
szatérő vendégeink a kanadai jégkorong 
válogatott tagjai vagy az ottani tévésoroza-
tok népszerű szereplői. 

– Akkor nem volt egyszerű egy ilyen hatal-
mas gépezet részévé válni.

– De éppen a szervezettség miatt nem is 
volt nehéz. Teljesen más technológiát alkal-
maznak, mondhatni, ég és föld az itthonihoz 
viszonyítva. Más az eszközpark, ők inkább 
a hagyományos jelleget tartják, nincsenek 
modern gépek, sütők. Azt tartják, a hagyo-
mányos sütőkben, hagyományos módsze-
rekkel jobban kijön az ételek ízvilága. Nem 
technikai csodákra van szükség, hanem ki-
váló alapanyagokra és szakácsokra. A ren-
dezvényközpont tulajdonosa olasz, így iga-
zából olaszos konyhát viszünk, persze sok 
újítással, sőt, én is megpróbálom a hazai 
ízeket belecsempészni az ételekbe. 

– Mennyi idő kellett, hogy igazán megta-
láld a helyed a többiek között?

– Az elején nem igazán jöttem ki a séffel, 
azt mondta, túl fiatal vagyok, tapasztalatlan. 
Én meg mondtam, hogy főzni akarok, nem 
zöldséget pucolni, mosogatni. Dacból is meg 
akartam mutatni, hogy jó vagyok. Két hónap 
után jött egy 400 fős rendezvény, amelyet 
néhány kollégámmal én vittem, s olyan jó 
sikerült, hogy azóta nem kell bizonyítanom, 
illetve másképpen kell bizonyítanom. Elju-
tottam odáig, hogy beletehetem a saját íz-

lésemet is az ételekbe. A lényeg: szemnek, 
szájnak tökéletes legyen minden. Fontos, 
hogy a tulajdonosnak és a séfnek is ízlik, 
amit készítek. Most már teljes értékű tagja 
vagyok a csapatnak.  Ez azt is jelenti, hogy 
a siker, de a kudarc is az egész csapaté.

– A szakiskolásoknak is tartottál él-
ménybeszámolót. Hogyan fogadták?

– Nagy érdeklődéssel hallgatták, 
sokat kérdeztek tőlem. Azért is jöttem 
el a volt iskolámba, hogy ösztönözzem 
a fiatalokat. Nem példakép akarok lenni, 
csak megmutatni, hogy nincs lehe-
tetlen. A büki szakiskolától megkap-
hatnak minden alapot, ami a további-
akhoz kell. Kicsi iskola, de éppen ezért 
diákközpontú, mindenkire odafigyel-
nek a tanárok.  

– Bizonyára érdekelte a diákokat az 
is, mennyit keresel?

– Persze, ezt is kérdezték. Mondhatom, a 
hazai átlagbér tízszeresét, de nagyon sokat 
dolgozom érte. Gyakori, hogy reggel 9-től 
éjfélig tart a munkaidőnk. Gyakran a sza-
badnapjaimon is bemegyek. Mindent elvál-
lalok, hiszen amíg független vagyok, addig 
tudok igazán a szakmára koncentrálni. Na-
gyon sok ötletem, elképzelésem van, nem 
akarok megállni. Szeretem a szakmámat, ezért 
nem is munka, hanem öröm a mindennapi 
tevékenység.

– Mivel tudsz kikapcsolódni, feltöltődni?
– Pecázni, horgászni imádok, pedig csak 

Kanadában kezdtem a keresztapám hatására. 
Ez a legjobb pihentető. Szeretek gokartozni, 
elbeszélgetni egy-egy jó étteremben, kirán-
dulni pl. a Niagara-vízeséshez. Sok magyar 
él a környezetemben, sok barátom is van 
közöttük, sőt, a munkahelyemen is van egy 
magyar szakács. Így a honvágy is elviselhe-
tőbb, mert természetesen hiányoznak a szü-
leim, az otthonom. A keresztszüleim nélkül 
valószínűleg nem tudtam volna így beil-
leszkedni. 

– Alig több mint két éve végeztél. Milyen út-
ravalót adnál a mostani diákoknak?  

– Szorgalom, kitartás, szakmaszeretet, fo-
lyamatos önképzés, tanulás, alkalmazkodás, 
hit önmagunkban, a tudásunkban. És egy jó 
adag szerencse – ha mindez együtt van, 
biztos a siker.

– Kívánjuk, hogy sok sikered, örömöd le-
gyen a szakmádban, most éppen Kanadában, 
de valamikor talán itthon is. Köszönöm a be-
szélgetést!

Galambos Ferencné, fotó: facebook.com

Kanadai karrier

Takács Árpád most kanadai karrierjére koncentrál
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A Büki Újság szerkesztői számára hónapról hónapra fejtörést okoz, melyek legyenek azok a fotók, cikkek, melyek helyet kapnak az újságban. 
Sajnos helyhiány miatt sokszor maradtak ki anyagok 2013-ban is. Hogy hiányunkat pótoljuk, most összeválogattuk azokat a fotókat, melyek 
– a teljesség igénye nélkül – talán összegzik városunk életének elmúlt egy évét.  

Az oldalt összeállította: Tömböly Ágnes, fotók: Büki László, Cseh Gábor, Tömböly Ágnes

Ami 2013-ban kimaradt…

2013 elején kétszer is elzárta városunkat a nagy 
mennyiségben lehullott hó

Idén is több százezer vendég kényeztette magát a 
gyógyfürdőben

A másodízben megszervezett Szent Mihály napi 
forgatag többek közt a Fölszállott a páva győzteseit 
vonultatta fel

A kultúrház programjaival párhuzamosan 
rend szeresen népi fajátékok várják a kicsiket, akik 
látható jókedvvel tesztelik ügyességüket

A művelődési ház az ünnepekhez kapcsolódóan 
rendszeresen szervezett kézműves foglalkozásokat, 
melyek egyre népszerűbbek a bükiek körében

A képviselő-testület 2013-ban több mint 47 ülést 
tartott és 378 döntést hozott

Nagyszabású vállalkozói beruházások is történtek: 
a Nestlénél 13 milliárdos, a Danubius hotelben 
közel 110 millió forintos fejlesztés zárult, és 
átadták a Napsugár Játszóparkot is.

Egy évig elhúzódott a rendezvénytér építése, végül november végén avatták fel az Átriumnak elnevezett 
komplexumot.

Tavaly először a Koczán háznál állították fel 
a májusfát

A Széchenyi utca után a Torkos soron is a földbe 
kerültek a légkábelek az önkormányzati beruhá-
zás nyomán

A Pannon Cigányzenekar Bükön tartott nyári 
nagyszabású koncertjei után év végén a nyugdíjas 
köztisztviselőket és közalkalmazottakat is zenével 
köszöntötte 
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(Folytatás az 1. oldalról!)
A helyi televíziónak nyilatkozó Andrew Et hell 
elmondta, elképzelése az volt, hogy az ad-
dig hazai piacra készülő konzerveket és szá-
raz tápokat más termékekkel is ki kell bőví-
teni, és alkalmassá kell tenni az üzemet az 
exportra is.

– Azóta már egyértelműen kiderült, hogy 
jó ötlet volt az alutasakos termékkör beve-
zetése, a prémium termék gyártása, hiszen 
a Benefull termékeknek a fő felvevő piaca 
Ausztria, Németország, Svájc. Ez a prémium 
termék a profittermelésben is sokkal jobb 

eredményeket ért el. Magyarországon is van 
több, állati eledelt gyártó üzem, de a miénk 
talán azért más, mert nemcsak az alacsony 
kategóriás termékeket gyártjuk – fejtette ki 
a búcsúzó gyárigazgató. 

Ennek köszönhetően 2006–2007 óta vo-
lumenében megduplázódott a városunkban 
gyártott termékek nagyságrendje. A Nestlé 
gyárak összevetésében is megállja a helyét 
a büki gyár, hiszen új projektjei közép-euró-
pai szinten is nagyon jók, de a jövedelmező-
séget tekintve is állja a próbát a nyugat-eu-
rópai állateledel gyárakkal.

A Nestlé gyár helyi szerepvállalása is növe-
kedett az utóbbi időben. Az egészséges élet-
móddal, táplálkozással kapcsolatos óvodai, 
iskolai programokat, az időskorúak egészsé-
ges táplálkozását az év végén egymillió fo-
rinttal támogatta az üzem. Hosszabb távú 
elkötelezettséget jelent a helyi sportoló fia-
talok anyagi segítése.

Andrew Ethell Csehországban folytatja 
januárban a munkát. A rábízott új gyárban 
csokoládék készülnek, a többi közt itt gyárt-
ják a Boci termékcsaládot is. 

T. Á. 

Elbúcsúzott Andrew Ethell

Németh Sándor polgármesterrel 2011-ben az új csarnok 
átadásán

A Magyar Szállodák és Éttermek Szövet-
sége (MSZÉSZ) 2013-ban először hirdette 
meg a hazai szállodák részére az Év szál-
lodája pályázatot 5, 4 és 3 csillagos kate-
góriában. A nevezők között két büki is 
szerepel, a Greenfield Hotel Golf & Spa 
és a Hunguest Hotel Répce Gold.  

Újságunk megjelenésének napján, janu-
ár 17-én este hirdet eredményt a szövetség, 
az ünnepélyes díjátadónak a budapesti Co-
rinthia Hotel bálterme ad helyet. 

A pályázó szállodák teljesítményét ismert 
szakemberekből álló zsűri értékelte, köztük 
Kopócsy Andrea, Fodor Olivér, Maráczi Gá-
bor, dr. Niklai Ákos és dr. Szauter István – ol-
vasható az MSZÉSZ hivatalos honlapján. 

Mindkét büki szálloda a 4 csillag – 4 csil-
lag superior kategóriában nevezett az Air-
port Hotel Budapest (Vecsés), a Buda Castle 
Fashion Hotel (Budapest), a Continental Ho-
tel (Budapest), a Hunguest Hotel Forrás (Sze-
ged), a Hotel Palazzo Zichy (Budapest) és a 
Naturmed Hotel Carbona (Hévíz) mellett. 

A budapesti gálán részt vesznek többi 
közt a magyar turizmust irányító állami szer-
vek, a Magyar Turizmus Zrt., a nevező szállo-
dák és a sajtó képviselői is – tette közzé az 
MSZÉSZ.

T. Á., Fotó: utazzithon.hu

Az Év szállodája 
címre pályáztak

A nevezők között a Greenfield Hotel is ott van

A Vasi Népdalstúdióból indult a tehetséges énekesnő

25. alkalommal szerveznek téli ge-
rinctúrát január 19-én vasárnap. 
A vállalkozókedvűek a Velem – 
Szent Vid – Kendig – Kopasz-Kendig 
– Vöröskereszt – Óház tető – Kőszeg 
19 kilométeres útvonalát járhatják 
be mintegy 7 óra alatt. Kőszegről 
7.30 órakor indul Velembe busz, 
majd 8.20-kor indulnak a velemi 
buszmegállóból a túrázók. Túrave-
zető Rábai Péter.
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Városunkban tartotta lemezbemutató 
koncertjét Bognár Szilvi és az etNoé ja-
nuár 11-én szombaton este. Az új albumra 
olyan dalok kerültek, melyek összetett 
hangszerelésű, igényes zenei élményt 
nyújtanak, és ezt a büki közönség óriási 
tapssal honorálta. 

A művelődési ház vezetőjének, Tóth Ta-
másnak nem kis szerepe volt abban, hogy 
Bogdán Szilvi és zenekara végül Büköt vá-
lasztotta lemezbemutató koncertjének hely-
színéül – árulta el fellépése elején közönségé-
nek a fiatal énekesnő. A Vasi Nép dal stú dió-
ból induló művész kérdésünkre elmondta: 
– A mostani formáció két és féléve alakult, 
a most megjelenő lemezzel pedig először 
Budapesten a Művészetek Palotájában de-
bütáltunk. Bátran mondhatom, a korábbiak-
nál ez egy merészebb, progresszívebb csa-
pat, rockosabb, poposabb a zenei anyagunk. 
Az új lemezre hét dal került fel, de ezek nem 
hétköznapi számok, hiszen a második egy 
12 perces felvétel. – Melyik számot kaphatják 
fel a rádiók? – vetem közbe. – Az Ileana az, 
ami rendkívül fülbemászó és egy rövidebb 
nóta. – Mennyi előmunka előzte meg a le-

Bognár Szilvi bemutatta új lemezét

mez megjelenését? – Ez egy hosszú mun-
kafolyamat volt, hiszen az első felvételeket 
2012-ben készítettük. Nagyon sokat finomí-
tottunk a számokon, így a lemez 2013-ra 
készült el. A hosszú előkészülethez persze 
az is hozzájárult, hogy 2012 januárjában a 
dalok szövegírójával, Horváth Zoltánnal kö-
zösen ikreink születtek. 

Bognár Szilvi végül hangsúlyozza, nagyon 
sokat jelent számára, hogy szűk szülőföldjén 
is bemutathatja az új hanganyagot, melyet 
reményei szerint a nyári fesztiválok keretében 
tovább népszerűsíthet országszerte.        

T. Á. 
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Gyermekkorát Bükön töltő, s a városhoz ma is 
kötődő Gyurácz Ferenc irodalomtörténész 
Alsószilvágyi égbolt címmel adta közre az el-
múlt években írt naplószerű vallomásait, 
esszéit. Csodára várva – előszó helyetti be-
vezetőjében – arra figyeltet, hogy az ember 
szabad csak népével együtt lehet, hogy „sza-
badság nincs önkorlátozás, időleges emberi 
méltóság sincs az Örökkévaló iránti alázat 
nélkül”. Honi térségeinket járva azt tapasz-
talja, hogy a „haladás”– mánia egyre vulgári-
sabb utópiái felőrölték az emberek józansá-
gát és elszakíttattak a tudás forrásaitól. A 2002 
és 2010 közti éveket a nemzethalált kihívó 
időszaknak látja. Vallja, hogy „erkölcsi, sőt 
puszta fizikai és létszámbeli megmaradásunk 
is a mi személyes és közösségi ügyünk”, s 
a felelősséget a jelenlegi nemzeti elkötele-
zettségű kormányra sem ruházhatjuk át. 

Szabadrablás esszéjében – melynek alcí-
me Szexuálkrizeológiai jegyzetek – a magyar 
társadalom nemi erkölcséről ír felsorakoz-
tatva a múlt század húszas, harmincas évei-
től napjainkig tartó értékválságot. Szól az 
önzést mindenek fölé helyező libertariánus 
közszellemről, a pornografizálódott kultúrá-
ról, vallást, hitet elhagyó élvezetelvűségről…   
„Tehetetlenül szemléljük a végzetesen meg-
apadt férfiak életerejét és a nők életpárti sá-
gát”– írja, majd arra figyeltet, hogy Európá-
ban manapság több a jól működő mecset, 
mint a keresztény templom. A hazai magyar-
ság kilencven százaléka nem vállal nemzeti 
szolidaritást. A nemzet agóniája megkezdő-
dött. Racionális reményt, megmaradást a 
fiatalság nemzetben és kereszténységben 
gondolkodóitól vár és a különleges isteni 
kegyelemtől. 

A Nyúlketrec mellől és az Istent megszólító 
hajnalaim című írásaiban önmagáról és szűk 
közösségeiről vall. Budapesti ifjúkori éveire, 
katonai mérnöki képzésére, Vasszilvágyra 
való költözésére emlékezik. Pillanatfelvételei 
között megidézi Németh Lászlót, Veres Pé-
tert, Illyés Gyulát, akik életük értelmét népük 

felemelésében vélték megtalálni. És fájlalja 
Csengey Dénes tüzes józanságának hiányát, 
mert hiányzik energiája „az önmagunkkal 
való szembenézéshez, az életkudarc értel-
mezéséhez, és az új életterv megfogalma-
zásához, amelynek át kell mentenie a régi 
alapeszmét: a magyar megmaradást”. És 
nemcsak Csengeyt hiányolja, hanem a nagy-
ság aurájával rendelkező értelmiségieket is, 
akik tetteikkel, életük példájával szembeszáll-
hatnának a pusztulással, mentve az emberi-
ség kisebb-nagyobb részét, a közösséget… 
A magyar nemzet megerősítését, a közösségi 
felelősségvállalást várja politikusoktól, tudó-
soktól, íróktól, művészektől s mindazoktól, 
akik felismerik a magyarság mostani halálos 
veszedelmét.

Egy kirekesztett magyar író: Rákosi Jenő 
című esszéjében arról értekezik, hogy a régi 
konzervatív irodalom neves alkotóit sorra 
felébresztette az elmúlt húsz év könyvki-
adása, ám őt továbbra is a feledés homálya 
fedi. Igaz, hogy nemrég Tőkéczki László 
számba vette a magyar konzervatív libera-
lizmus képviselői között Rákosit, továbbá az 
Ady – Rákosi vita valós értékelését adó N. 
Pál Józsefet, Osztovits Ágnest és másokat, 
majd Fodor András költő vallomását idézi: 
„Megvallom, ifjúkoráról írt összegező vallo-
másait, több évtizedes előítéletem után ez-
úttal nagy élvezettel olvastam, megjelení-
téseit sallangtalanul pontosnak, nyelvezetét 
máig elevennek találtam”. Esszéjében arra 
keresi a választ, hogy mi baj lehet Rákosi Je-
nővel. És vádakat sorol, melyekről megálla-
pítja, hogy egyik sem lehet kirekesztésének 
kizáró oka. Keserűen írja, hogy érdemes vol-
na mai ismereteink és tapasztalataink alap-
ján újraértelmezni és láttatni alapvető iga-
zát, realista szemléletét…

Az elmúlt két évtized történelmi és világ-
gazdasági hatásait veszi számba a Vége felé 
a haladásnak című esszéjében. Vagdalkozást, 
rosszkedvet, gyűlölködést tapasztal. Nem 
érzékeli a megállást az utópiák megvalósítá-

sának gyilkos útján, 
ahol a „társadalom-
mérnökök” kiszol-
gálják az önző törzsi 
vagy dinasztikus cél-
jaikért okkult erőkkel 
paktáló uralkodó kö-
röket és követik zsarnoki logikájukat. „A mo-
dern és posztmodern babonák meghatá-
rozta általános szellemi viszonyok közepette 
csöppet sem meglepő, hogy az adósrab-
szolgaság miatt gazdaságilag is félgyarmati 
sorban vergődő országban a komprádor 
értelmiségé a hangadó szerep. Ez olyannyira 
jellemzője viszonyainknak, hogy a jelek sze-
rint még a végső és teljes alávetettség kü-
szöbén magát hősies ellenlépésekre elszánó 
mai kormány sem merészeli kétségbe vonni. 
A kultúrpolitika 2010 tavasza óta mindmáig 
elmaradt lényegi irányváltása legalábbis erre 
enged következtetni. Így a közösségi irányú 
kulturális fordulat várat magára. A szubjekti-
vizmus, az infantilizmus, az anarchizmus, a 
libertariánus féktelenség, az amorf közép-
pont-nélküliség, a posztmodern értékrelati-
vizmus – paradox módon párosulva a nagy-
képűséggel és a felsőbbrendűség-tudattal 
–, összességében a kiteljesült dekadencia 
világállapota terpeszkedik ma is a „szellemi” 
élet látható ormainak nagy részén” – írja, és 
az olvasó figyelmébe az átütőbb hatású mű-
veltségelemeket ajánlja. Azokat, amelyek 
semmiféle kánonhoz, elváráshoz vagy kí-
vülről diktált kordivathoz nem igazodnak a 
Kárpát-medencében. 

A kötet a múlt év szeptemberétől novem-
ber derekáig írt naplójával folytatódik, me-
lyekben korábbi élete eseményeit és az adott 
napok történéseit rögzíti. A könyvet Útkere-
sés rendszerváltó időkben címmel Merklin Tí-
meával való beszélgetése zárja. (Magyar 
Nyugat Könyvkiadó, 2013.)

Büki Attila

Könyvajánló

Üzenet Vasszilvágyról

BABA-MAMA KLUB
A Gyermekjóléti Szolgálat és a Védőnői Szolgálat kétheten-
te szerdánként 10 órától Baba-Mama Klubot szervez a mű-
velődési központban, ahova minden érdeklődőt szeretet-
tel várnak. A klubfoglalkozásokon természetesen az apukák 
is részt vehetnek! Legközelebb január 29-én 10 órakor 
gyűlnek össze a Baba-Mama Klub tagjai.  

Recepciós-gondnok munkakörre keresünk jelentkezőt angol 
és esetleg német nyelvtudással Bükfürdőre, lehetőleg helyi 
lakost. Jelentkezés önéletrajzzal: timea.setalo@aqua camp.com

Adja fel 2014-ben is kedvező áron lakossági vagy vállalkozói 
apróhirdetését a Büki Újságban! 100 betűig a hirdetés meg-
jelentetése 500 Ft + Áfa! Érd.: Tömböly Ágnes 30/700-8624A
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KOSÁRLABDA MÉRKŐZÉSEK
Január 30-án a csütörtökön 19.45 órakor a Büki TK hazai pályán fogadja a Vasi 
Kosár Klubot. Két héttel később, február 13-án pedig ugyancsak 19.45 órai kez-
dettel a 9700.hu Ingatlannal szemben lépnek pályára a fiúk. A szakosztály vezeté-
se minden sportbarátot vár a hazai mérkőzésekre a sportcsarnokba!

Mesélj nekem, mesélek neked! címmel hir-
detett meseíró pályázatot a büki városi 
könyvtár.

A hirdetmény célja, hogy minden mese-
kedvelő tollforgató vesse papírra a képzele-
te szülte varázslatos történeteket. A legjobb 
munkák alkotói díjazásban részesülnek, va-
lamint írásaik megjelennek a pályázat kere-
tében készülő színes kiadványban. A mesék 
részt vesznek a pályázatot követő meseil-
lusztrációs verseny alapműveként is. A díja-
zás két korcsoportban történik: 14 év alatti-
ak és 14 év felettiek. 

A meséket elektronikus levélben a ktar.
buk@ t-online.hu címre, vagy postai úton a 
Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár 
(9737 Bük, Eötvös u. 11.) címre várják. A be-
adási határidő 2014. január 22. 

A pályázatot az intézmény a TÁMOP-
3.2.4.A-11/1-2012-0015 projekt keretében hir-
dette meg. 

T. Á. 

Mesélj nekem, 
mesélek neked!

Környékbeli magyar és osztrák alsóbb 
ligás együttesek részéről is óriási az ér-
deklődés a hivatalosan 2013 tavaszán 
átadott büki műfüves labdarúgó pálya 
iránt, tudtuk meg Falussy Pétertől, a Büki 
Művelődési és Sportközpont, Könyvtár 
sportért felelős főmunkatársától, aki ar-
ról számolt be, hogy január 10-éig több 
mint 60 időpontot foglaltak 
le hazai és külföldi csapatok. 

– A legtöbben edzőmérkő-
zést játszani érkeznek, de né-
hány osztrák klub például 3-5 
napos edzőtáborozást is tervez. 
A magyar együttesek elsősor-
ban a látványsportágaknak, így 
a labdarúgásnak juttatott társa-
sági-adókedvezményből finan-
szírozzák a pályabérlést, míg az 
osztrákok azért kedvelik Büköt, 
mert az itt nyújtott szolgáltatá-
sok (szállás, étkezés, pályaminő- Egyre keresettebb a műfüves pálya

Az adóhivatal inkább a nem fizetőkről, a tartozókról állít össze listákat. A sajtóban viszont évente olvasható megyei és országos összeállítás a 
100 legnagyobb jövedelmű személyről. Régebben, 1945-ig a települések képviselő testületeinek tagjait csak fele részben választották. 
A testületek másik felét a legtöbb állami adót fizetők, az úgynevezett virilisek alkották. A Soproni Levéltár iratai közt kutatva találtam 120 évvel 
ezelőtti névsorokat az akkori három büki község legtöbb adót fizetőiről, melyet most megosztok a kedves olvasóval. Akkor az értelmiségi 
foglalkozásúak – nem gyári alkalmazásban levők – adóját kétszeres szorzóval számították a listában.

A legtöbb büki adót fizetők

Felsőbükön 1893-ban:

Neve Foglalkozása Fizetett össz.

1. Cukorgyár Rt. 2376 Ft. 64 kr

2.  Markovics 
úrhölgyek

földbirtokos  614 Ft. 86 kr.

3. Zöhlcz József gyári felügyelő  261 Ft. 40 kr.

4.  Mejersberg 
Dávid

kereskedő  169 Ft. 80 kr.

5.  Komjáthy János földbirtokos  118 Ft. 38 kr.

6.  Riedinger Károly gyári tiszttartó   82 Ft. 65 kr.

7. Balogh Ferenc vendéglős   81 Ft. 82 kr.

8.  Felsőbüki 
Nagy István

országgyűlési 
képviselő

  80 Ft. 20 kr.

Középbükön 1893-ban:

Neve Foglalkozása Fizetett össz.

1. Rozsos Ferenc plébános 455 Ft. 86 kr.

2. Cukorgyár földbirtokos 231 Ft. 04 kr.

3. Hetyésy Pál földbirtokos 111 Ft. 71 kr.

4.  Magyarósy 
Samu

vendéglős   69 Ft. 53 kr.

5.  Balogh 
Jánosné

földműves   60 Ft. 99 kr.

6. Radics Sándor ?   60 Ft. 25 kr.

7. Szabó István földműves   48 Ft. 82 kr.

8.  Balogh 
József

földműves   49 Ft. 12 kr.

Alsóbükön 1891-ben:

Neve Foglalkozása Fizetett össz.

1. Cukorgyár földbirtokos 521 Ft. 17 kr.

2. Guoth Ignác mérnök 395 Ft. 61 kr.

3. Feiglstock Benő kereskedő 320 Ft. 70 kr.

4. Berzsenyi Gyula földbirtokos 274 Ft. 12 kr.

5. Guóry Kálmán földbirtokos 263 Ft. 63 kr.

6.  Mesterházy 
József

földbirtokos 157 Ft. 28 kr.

7. Kotsis István földbirtokos 132 Ft. 82 kr.

8. Balogh Sándor földbirtokos 130 Ft. 02 kr.

9. Hetyésy Lajos földbirtokos 124 Ft. 24 kr.

10. Koppányi Lajos jegyző 112 Ft. 14 kr.

11. Petresits József molnár 100 Ft. 07. kr.

12. Hetyésy János vendéglős   98 Ft. 43 kr.

Sági Ferenc
Nagyüzem lesz a műfüvesen februárban

ség) színvonala eléri szom szé da inkét, de az 
áraink nem. Élvonalbeli csapat is érkezik 
hozzánk, a bajnokságban remekül szereplő 
Diósgyőr visszatérő vendég Bükön, a mis-
kolciak január 24-én a Haladással is meg-
mérkőznek.

bu -
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Tizennégy csapat alkotta a büki sport-
csarnok első 2014-es labdarúgó terem-
tornájának mezőnyét, a szervezők, Varga 
Dániel, Kovács Zoltán és Steiner Zsolt so-
kat tettek azért, hogy színvonalas csatá-
kat láthasson a szép számú publikum. 

A nézőknek nem is kellett csalatkozniuk, 
a büki, szombathelyi, sárvári, kőszegi, celldö-
mölki együttesek komoly mérkőzéseket vív-
tak egymással. Már a csoportban is kiélezett 
küzdelem zajlott, nem volt ez másképp az 
egyenes kieséses szakaszban sem. Az elődön-
tőben a Petrovics Apartmanház az utolsó 
két percben adta 2-0-ás előnyről döntetlenre 
a meccset; büntetőkkel végül a sárvári Fre-
gatt Söröző jutott a döntőbe. A másik ágon 
a Söröskupak 0-1-ről fordítva 2-1-re legyőzte 
a celldömölki Futer Kft. csapatát. A fináléban 
a kőszegi Söröskupak 4-2-re bizonyult jobb-
nak a sárvári Fregattnál, míg a bronzmeccset 
a bükiek nyerték a kemenesaljaiak ellen. Foly-
tatás 2015 elején, a szervezők szándékai sze-
rint immár egy kétnaposra kibővített tornán. 

Falussy Péter, Fotó: Sportcentrum Bük

Telt házat vonzott 
a Sportbüfé-kupa

A győztes Söröskupak együttese

A Büki Öregfiúk csapata diadalmaskodott 
a hagyományos Daktari-kupa teremfoci 
viadalon a büki sportcsarnokban 2014 
januárjának első vasárnapján. A névadó 
együttes harmadik lett a nyolccsapatos 
mezőnyben. 

Az ifj. Szidoly László és Réczeg József által, 
immár 18. alkalommal megszervezett meg-
mérettetésen ezúttal nyolc csapat indult. 

Az A-csoportból a Daktari és a Gróf ABC 
Uraiújfalu, míg a B jelű négyesből a Büki 
Öregfiúk és a Beled került a legjobb négy 
közé. Az elődöntőt az öregfiúk és a belediek 
vették sikerrel, így a fináléban újra megmér-
kőzhettek egymással. Ahogyan a csoport-
ban, itt is a Büki Öregfiúk nyertek, most 5-2 
arányban, elhódítva ezzel a győztesnek járó 
serleget. A torna névadó-rendezője a Daktari 

az Uraiújfalu ellen megszerezte 
a harmadik helyet.

A tornagyőztes csapat név-
sora: Horváth Tibor, Kocsis Mi-
hály, Kiricsi Olivér, Savanyó Gá-
bor, Bálint Gyula, Savanyó Ernő, 
Hoch Róbert, Tóth Béla, Marics 
Dániel. Guggolnak, balról jobb-
ra: Horváth Márton, Sági János, 
Petrovics János, Sándor Tamás, 
Horváth Tamás, Király Árpád, Po-
mázi András

Falussy Péter 
Fotó: Savanyó Krisztina

A Büki Öregfiúk nyerték a Daktari kupát

A Büki Öregfiúk csapata

Február közepén rendezik meg a TDM 
foci kupát, melyre még várjuk az (arany) 
csapatok jelentkezését! 

Nevezhetnek: büki, bükfürdői lak-, szék- 
vagy telephellyel rendelkező egyesületek, 
vállalkozások, magánszemélyek legalább 
5+1 fős csapatai. Helyszín: Városi Sportcsarnok, 
Bük. Időpont: 2014. február 12. szerda, 12.00 óra. 
A IV. TDM Kupára történő jelentkezés határideje: 
2014. 01. 24. 

Nevezési díj: 2.000 Ft/játékos, amely tartal-
mazza a díjátadó vacsora részvételi díját is.

A díjátadó vacsorára a kísérők részvételi 
díja szintén 2.000,- Ft/fő, amelyet a nevezési 
díjjal egyszerre kérünk befizetni. A Kupán 
való részvétel feltétele a nevezési díj legké-
sőbb 2014. február 11-ig való (csapatonként 
egy összegben) készpénzes befizetése in-
formációs irodáink egyikében (Tourinfo/Tou-
rinform). A nevezési díjak befizetésére a játék 

V. TDM Férfi Futball KUPA 

A BTK Sakk Szakosztálya  Bőben az Ernhardt 
Panzióban rendezte meg a XIII. Ernhardt-
Kenesei kistérségi sakkviadalt, amelyen janu-
ár 11-én 17 fő vett részt (Bük, Csepreg, Lócs, 
Bő, Bükfürdő, Tompaládony, Gór). A ver-
senyzőket Ernhardt Benedek köszöntötte, 
majd Dániel Tibor szakosztályvezető, a ver-
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 Büki Újság
Bük Város

Önkormányzatának lapja

napján már nem lesz lehetőség! Kérjük, ezt 
mindenki vegye figyelembe!

A Kupa fődíja: Vándorserleg.  A tornát köve-
tő ünnepélyes eredményhirdetés és vacsora hely-
színe: Kes Pub, Bük

További technikai részletekkel a nevezés 
lezárását követően szolgálunk! Várjuk a csa-
patok jelentkezését!    

BBKTE

seny bírája ismertette a „svájci rendszerben 
történő – 7 fordulós – lebonyolítás szabályait. 

1. Farkas Attila Csepreg 6,5 pont
2. Néveri  Tibor Bük 6 pont
3. Farkas  István Csepreg 5 pont
4. Mesterházy Ernő Bük 4 pont
5. Juszkó István Bükfürdő 4 pont
6. Győrvári András Gór 3,5 pont
A kupát, az okleveleket, a díjakat Ernhardt 

Benedek és Kenesei László adták át. Az egész-
napos verseny helyszínét biztosító Ernhardt 
Benedek és felesége, Margit asszony nagy-
szerű vendéglátásban részesítette a verseny-
zőket, amit ezúton is megköszönünk.

Dániel Tibor, sakkszakosztály vezető

Kistérségi sakkviadal
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ÉDES VALENTIN NAP
FRANCIA STÍLUSBAN KÉSZÜLT SÜTEMÉNYKÜLÖNLEGESSÉGEKKEL 

Ünnepeljük együtt a szerelmeseket és a Villa Rosato 
Valentin napi, francia stílusban készült süteménykülönlegességeit. 

Időpont: 2014. Február 15-16. (szombat-vasárnap) 10.00-18.00 

Francia stílusban készült süti különlegességek
Provence-i levendulás madeleine - Bor, mámor, Provence

Cup cake mogyorós - Kegyetlen játékok
Vaníliás-málna csokoládéval – Hallgass a szívedre

Gesztenyés meggyálom vaníliával - Szenvedélyek viharában
Narancsos csoki mousse - Igazából szerelem

Bodzás gesztenye torta - Mamma mia
Sütőtökös almatorta -Túl az Óperencián
Ribizli habos almásréteges - Elfújta a szél

Kókusz mousse ananásszal - Angyalok városa

Candy Bár
Valentin Cup cake - Holiday

Macaron - csokoládé, málna, citrom, alma ízekben - 50 első randi
Lolly pop - All you need is love

Pop Cake - Bűbáj
Valentin napi színes kókusz bon bonok - Randiguru

RETRO sütik
Charlotte - Pretty Woman

Gesztenye szív - P.S. I Love You
Mignon variációk - Rómeó és Júlia
Tiramisu malakoff - Római vakáció
Eckler fánk – Hallgass a szívedre
Francia krémes - Szívtipró gimi

Nyereményjáték
Kóstolj meg minél több francia stílusban készült süteménykülönlegességet  

ezen a hétvégén, és szavazz a legfinomabb édességre!
A szavazók között egy tavaszi wellness hétvégét sorsolunk ki. 

Villa Rosato • Cím: 9740 Bükfürdő Nyárfa utca 2. • Telefon: +36 30 949 5155  
E-mail: pastry@caramell.hu • Web: www.villarosato.hu
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BARANGOLÁS IRODALMI
HEGYCSÚCSOKON

A BÜKI MŰVELŐDÉSI ÉS SPORTKÖZPONT, KÖNYVTÁR TISZTELETTEL 
MEGHÍVJA ÖNT ÉS KEDVES CSALÁDJÁT A MAGYAR KULTÚRA NAPI 

OLVASÁSNÉPSZERŰSÍTŐ ÉS EMLÉKEZŐ RENDEZVÉNYEIRE

Helyszín: Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár


