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Hende Csaba miniszter jelentős kormányzati támogatást ígért Büknek (Fotó: Cseh Gábor)

Az ünnepélyes aláírás pillanata

Február 6-án az esti órákban érkezett 

Halász János kultúráért felelős államtit-

kár városunkba, ahol Németh Sándor 

polgármester és Szabó András aljegyző, 

valamint a számára szállást nyújtó Da-

nubius Health Spa Resort ügyvezető 

igazgatója, Katz Péter fogadta.

A politikus bejárta a kibővített városházát, 

tájékozódott a megvalósult városi fejleszté-

sekről és a település vezetőinek jövőbeni 

fejlesztési elképzeléseiről, majd körülnézett 

a művelődési házban és a könyvtárban is. 

Az államtitkárt lenyűgözte az új rendezvénytér.

A nap zárásaként az államtitkár pozitív 

büki tapasztalatait osztotta meg a helyi sajtó 

képviselőivel. A város vezetését pedig arra 

buzdította, használja ki a Nemzeti Kulturális 

Alap (NKA) által kínált pályázati lehetősége-

ket, hiszen a fesztiválokat minden évben több 

100 millió forinttal támogatja a kormány.

(A cikk teljes terjedelmében

az 5. oldalon olvasható!) 

Halász János államtitkár látogatása Bükön

Miniszteri bejelentés a Fürdőbálon

21. alkalommal szervezte meg a Büki 

Gyógyfürdő Zrt. hagyományos Fürdő 

bálját, mely ma már nemcsak városunk-

ban és a megyében, hanem a régióban 

is kiemelt társasági eseménynek tekint-

hető. Ennek apropóján Bük számára 

Hende Csaba honvédelmi miniszter jó 

hírt hozott ajándékba.

A politikus itt jelentette be, hogy Bük 

még az idei évben jelentős kormányzati tá-

mogatásra számíthat köszönhetően annak, 

hogy 2012 december derekán nem volt a 

településnek adóssága. A múlt szerdán elfo-

gadott kormányzati döntés lényege, hogy 

az adósság átvállalásban nem érintett ön-

kormányzatok a következő 4 évben 50 milli-

árd forint plusz támogatásra számíthatnak, 

melynek mintegy felét még 2014-ben meg-

kapják a magyar államtól. 

(A cikk folytatása a 2. oldalon olvasható!)

Hétfőn Iklanberényben írták alá a Bük és 

környéke közösségi közlekedés fejlesz-

tése pályázathoz kapcsolódó kivitelezői 

szerződést. A beruházást a Strabag Ál-

talános Építő Kft. valósíthatja meg a kö-

vetkező hónapokban. 

A pályázatban érintett települések – Bük, 

Meszlen, Acsád és Iklanberény – polgármes-

terei és a nyertes cég gazdasági vezetője lát-

ták el kézjegyükkel a szerződést a sajtó kép-

viselői előtt. 

A Nyugat-dunántúli Operatív Program 

keretében 19 pályázatból mindössze négy – 

köztük Hévíz, Győr és Körmend mellett a büki 

konzorcium – kapott támogatást. A Stra-

bag Kft. a beruházást közel 210 millió forin-

tért kivitelezi. 
      (Folytatás a 4. oldalon!)

Indul a kivitelezés
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(folytatás az 1. oldalról)

Azt, hogy pontosan mekkora összeget kap 

a város, Hende Csaba nem árulta el, mert 

mint fogalmazott, ahogy a bálon a tombo-

latárgyakat is titok övezi, úgy most ez az ösz-

szeg is titokban marad. Ugyanakkor hang-

súlyozta: – Tetemes összeg lesz!

A miniszter szavait Németh Sándor pol-

gármester köszönte meg, majd ünnepi kö-

szöntőjében kifejtette: – A fürdő életében 

az elmúlt évek jelentős változásokat hoztak. 

A tulajdonosváltás és az állami szerepvállalás 

következtében a megye krémje mellett ma 

már országos vezetők is tiszteletüket teszik 

a Fürdőbálon. 

Hogy mennyire igaz ez, mutatja, hogy a 

bálozók között láthattuk Hende Csaba mi-

niszter mellett Marjay Gyulát, az MNV Zrt. 

főigazgatóját, dr. Halmosi Zsolt rendőr vezér-

őrnagyot, országos rendőrfőkapitány-he-

lyettest, dr. Ruszinkó Ádámot, a gyógyfürdő 

Miniszteri bejelentés a Fürdőbálonj

A miniszter szavait Németh Sándor pol-

igazgatóságának új elnökét, aki egyben a Ma-

gyar Egészségturizmus Marketing Egyesü-

let elnöke is, valamint Kovács Ferenc és Ágh 

Péter országgyűlési képviselőket. 

– Ez a bál a jelentőségét tekintve már rég 

túlnyúlik a megyehatáron, és bízom abban, 

hogy a jövőben országos jelentőségű társa-

dalmi eseménnyé növi ki magát – fogalma-

zott a város első embere. 

A bálozókat a Magyar Nemzeti Vagyon-

kezelő Zrt. – mint résztulajdonos – képvise-

letében Marjay Gyula is köszöntötte, majd 

dr. Németh István vezérigazgató szólt a részt-

vevőkhöz.

– A 21-es nyerőszám, és éppen ma 21. al-

kalommal rendezzük meg a Fürdőbált. Mint 

a Magyar Fürdőszövetség társelnöke ráadá-

sul úgy tudom, hogy ez az egyetlen gyógy-

fürdős bál az országban. Egy olyan társasági 

esemény, mely a monarchiából eredő für-

dőkultúrát idézi. Bízom abban, hogy az állam 

jó gazdája lesz a fürdőnek és ennek köszön-

hetően a ma országosan is kiemelt gyógy-

hely, nemcsak a megye és az ország, hanem 

Európa társasági helyévé fog válni – emelte 

ki a vezérigazgató. 

A bál nyitótáncát a Szombathelyi Tánc-

sport Egyesület táncosai mutatták be, majd 

a Héliosz zenekar gondoskodott a jó hangu-

latról. Az este sztárvendége Solymos Tóni 

volt, a bálozók pedig a koktélbárban és a black 

jack asztalnál is szórakozhattak. 

Tömböly Ágnes, Fotó: Cseh Gábor

Szombathelyi táncosok alapozták meg a jó 

hangulatot A pihenőtéri épületet ünnepi köntösbe öltöztették

a Fürdőbálra

Harangozó Bertalan megyei kormánymegbízott 

is a Fürdőbál vendége volt

A farsangi szezonnak ezzel még korán 

sincs vége, hiszen március elejéig szá-

mos társasági eseményre invitálják a ci-

vil szervezetek a bükieket. 

Február 15-én immár hagyományszerűen 

városunk ad otthont a megyei vadászbál-

nak. Idén is Fürdő étteremben mulatnak a 

nívós társasági összejövetelen a megye va-

dászai. Február 21-én délelőtt a Csodaország 

óvodában szerveznek farsangi mulatságot. 

Február 22-én a Büki Horgász Egyesület 

szervez Horgászbált a Fürdő étteremben. 

A belépőjegy ára 4.500 forint. 

Farsangi vigasságok februárban is!
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 nevettető műsorszámok 

garantálják mindenki számára a jókedvet.  

Február 27-én csütörtökön a Koczán ház-

hoz disznóölésre invitál mindenkit a műve-

lődési központ, ahol természetesen fi nom 

falatokhoz is lehet majd jutni. Március 1-jén 

pedig Büki farsangra invitálnak mindenkit.  

Farsangfarkán, húshagyó keddhez kapcsoló-

dóan, március 4-én jelmezes felvonulással 

zárul a farsangi szezon. 

T. Á. 

www.buk.hu



A K T U Á L I S  • Büki Újság

2 0 1 4 .  f e b r u á r  1 4 .  •  3

Immár hagyományosan, negyedik alka-

lommal adta át a Fürdőbál keretében 

a Bük, Bükfürdő Közhasznú Turisztikai 

Egyesület (BBKTE) a Bük Turizmusáért 

Díjat. Ezúttal a Napsugár Játszópark 

megvalósításának elismeréseként 

a Csátép Kft. képviseletében Hor-

váth Róbert ügyvezető igazgató 

vehette át a megtisztelő címet. 

Spilenberg Andrea, a BBKTE elnöke 

és Pálff y Tamás, a TDM Munkaszerve-

zet menedzsere hirdette ki az idei év 

díjazottját: a Csátép Kft. képviseleté-

ben Horváth Róbert munkáját jutal-

mazták az elismeréssel. 

– 2011-ben bezárt a büki kavicsbá-

nya és ahogy a magyar mondás is tartja, 

ha bezárul egy ajtó, kinyílik egy másik, 

a Csátép Kft. számára is új lehetőség 

kínálkozott. Tavaly júliusban nyitotta meg 

kapuit a Napsugár Játszópark, mely egy-

aránt köszönhető Szabados Zoltán és fele-

sége több éves, áldozatos munkájának, 

Szabados Babett és Szabados Kitti bátorsá-

gának és Horváth Róbert cégvezetőként vég-

zett tevékenységének – hangsúlyozta Pálff y 

Tamás. 

Spilenberg Andrea elnök hangsúlyozta, 

hogy a gyümölcsöző együttműködés érde-

kében a BBKTE mindent megtesz a turisz-

tikai attrakciónak számító Napsugár Játszó-

park népszerűsítéséért.

 A díj átvételét követően a büki cég veze-

tőjét faggattuk arról, mit jelent számára ez 

az elismerés. 

– Úgy vélem, a Bük Turizmusáért Díjat 

Horváth Róbertet, a Csátép Kft. vezetőjét díjazták
nem személy szerint én, hanem a Csátép Kft. 

kapta, így az egész cég nevében szeretném 

köszönetemet kifejezni. Megtisztelő, hogy 

dr. Németh István, Klópusz Ferenc és Tóth 

Béla után mi kaptuk a díjat.  

Az elismeréshez minden ember kel-

lett, aki a cégnél dolgozott vagy jelen-

leg dolgozik. A Napsugár Játszópark 

több mint fél éve nyitotta meg kapuit, 

és ez idő alatt pozitívak a tapasztalata-

ink. Bár a téli hónapokban a hétközna-

pok csendesebbek, a hétvégékre min-

dig megtelik a ház. Különösen a fi tness 

részleg örvend nagy népszerűségnek. 

A Napsugár Játszóparkban jelenleg 12-

en dolgoznak – tudtuk meg Horváth 

Róberttől.

Tömböly Á.; Fotó: Cseh Gábor

Január 18-án Bükön hivatalosan is kezde-

tét vette a báli szezon, amelyet a horvá-

tok nyitottak meg a Fürdő étteremben.

10 évvel ezelőtt Virág János gondolt egy 

merészet, és maroknyi horvát nemzetiségű 

társaival bált szervezett Bükön. 

Ez azóta már kinőtte magát a me-

gye egyik legnagyobb horvát 

báljává, mivel nemcsak a megyé-

ből érkeznek ide évről-évre a bá-

lozni vágyó horvátok, hanem a 

megyehatáron, sőt még az ál-

lamhatáron túlról is. Tavaly Kana-

dából is volt résztvevője a bálnak. 

Idén január 18-án 150 horvát 

nemzetiségű és magyar ajkú mu-

latott önfeledten a Fürdő étte-

remben az immár 10. alkalommal 

megrendezett horvát bálon. 

Virág János, a büki horvát önkormányzat 

elnöke, a horvát énekkar vezetője köszöntötte 

az egybegyűlteket, majd a horvát népdal-

kórus adott elő egy csokrot horvát népdalok-

ból, amihez az utolsó dalnál csatlakozhatott 

bárki, hiszen az asztalokon megtalálható volt 

a népdal szövege. Miután a horvátul nem 

tudók is lelkesen énekelték a dalt, kezdetét 

vette a hajnalig tartó tánc, a mulatság, amely-

hez a zenét ismételten és hagyományosan 

a szentpéterfai Pinka Band szolgáltatta.

varga, Fotók: Cseh Gábor

A horvátok nyitották a büki báli szezont
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Spilenberg Andrea, Horváth Róbert díjazott és Pálff y Tamás

Köszönjük, hogy a Csodaország Egyesület 

célkitűzéseivel egyetértve a 2012. évi sze-

mélyi jövedelemadó 1 %-át felajánlották – 

197 784 Ft – és támogatták óvodánkat. A be-

folyt összeget a gyermekek játéklehetőségét 

bővítve udvari játékokra fordítottuk. Kérjük, 

legyenek segítségünkre a 2014. évben is! 

Adószám: 18888379-1-18

Köszönettel: Szélesy Józsefné

Csodaország Egyesület elnöke

Köszönetnyilvánítás

Felhívás!
Kérjük a településünkön élő vagy azt támo-

gatni szándékozó adófi zető állampolgárokat, 

hogy személyi jövedelemadójuk 1 százalékát 

ajánlják fel a Bükön működő alapítványok, 

közcélú szervezetek számára ezzel is segítve 

az itt folyó kulturális, sport és szabadidős te-

vékenységet! Döntésüket megkönnyítendő 

az alábbiakban közöljük az érintett szerve-

zetek adószámát:

•  Büki Városvédő és -szépítő Egyesület:

19244064-1-18

•  Büki Női Kar Egyesület: 18886724-1-18

•  Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár: 

16866397-1-18

•  Fülöp Dezső Evangélikus Alapítvány:

18897140-1-18

•  Sok-Szín-Pad Társulat: 18898914-1-18

• Büki Horgász Egyesület: 18893469-1-18

• Büki Birkózó Club: 18897724-1-18

Büki Közös Önkormányzati Hivatal
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(Folytatás az 1. oldalról!)

A fejlesztés március 4-én indul, a befejezési 

határidő július 22. A projekt eredményeként 

Bükön a vasútállomáson található autó busz-

fordulót és az ott lévő parkolókat újítják fel, 

továbbá új parkolókat alakítanak ki és 75 ke-

rékpár elhelyezésére alkalmas tárolót építe-

nek. Megújulnak a Kossuth és a Petőfi  utcai 

buszöblök, ezekben új buszvárót is létesíte-

nek. Bükfürdőn az új beruházással megte-

remti az önkormányzat annak a lehetőségét, 

hogy a buszállomást a jelenlegi helyéről el-

költöztesse. A Termál körúton és a Sajtoskál 

felé vezető úton lesznek az új buszmegállók. 

A konzorciumban részt vevő többi tele-

pülésen buszöblöket alakítanak ki, valamint 

buszvárókat építenek. Ahol szükséges, új 

korlátokat is kapnak a várók, valamint az 

akadálymentesítést is elvégzik.

A projekt keretében Bükön 14, Acsádon 4, 

Meszlenben 1, Bőben és Iklanberényben pe-

dig 2-2 buszöböl és buszmegálló újul meg 

vagy épül. 

A beruházást üdvözölték a települések 

polgármesterei, köztük Németh Sándor, vá-

rosunk első embere és Ágh Péter ország-

gyűlési képviselő is. 
T. Á. 

j g

Meszlen, Acsád és Bő polgármesterei is szignálták 

a szerződést

Indul a kivitelezés
Első olvasatban tárgyalta az önkormány-

zat 2014. évi költségvetési tervét a kép-

viselő-testület január 27-én. Az idei első 

soros ülésen bemutatkozott a Soproni 

Vízmű Kft. is, melybe január 1-jével be-

olvadt a Bük és Térsége Vízmű Kft.  

A decemberi ülés óta történtekről és a 

lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Németh Sándor tájékoztatta a megjelente-

ket, majd dr. Szilasi Imre háziorvos mutatta 

be utódját, dr. Kator Miklóst, sport és rehabi-

litációs szakorvost, aki a tervek szerint 2015 

júniusától veszi át a II. háziorvosi praxishoz 

kapcsolódó praxisjogot. 

Január 1-jével megtörtént a Bük és Tér-

sége Vízmű Kft. integrálódása a Soproni Víz-

mű Kft-be. A soproni cég vezérigazgatója, 

Rádonyi László ennek apropóján jelent meg a 

képviselő-testület előtt. Hangsúlyozta, egy 

fajta kuriózumnak számít a büki vízmű in-

tegrációja, hiszen tulajdonának megfelelő – 

9,13 százalékos – tulajdonrészt kapott a sop-

roni cégben a büki önkormányzat. A cégve-

zető megnyugtatásul elmondta, valamennyi 

kollégát megtartják a büki üzemmérnöksé-

gen, továbbá szeretnék megőrizni az itt dol-

gozók plusz juttatásait is. Rádonyi László 

végül leszögezte, bízik abban, hogy rövid 

időn belül mindenki számára bizonyos lesz, 

hogy tavaly jó döntés született. A beszámo-

lókat a képviselők tudomásul vették. 

Első olvasatban vitatták meg a város ez 

évi költségvetési tervét. Az új fi nanszírozási 

rendszerben Bük város önkormányzata 

majdnem 120 millió forinttal kevesebb köz-

ponti támogatásra számíthat 2014-ben, 

mint az előző évben. A költségvetési terve-

zetben 245 millió forint iparűzési, 250 millió 

forint idegenforgalmi és 55 millió forint épít-

ményadó-bevétellel kalkulálnak. A költség-

vetés tervezett főösszege eléri a 3,1 milliárd 

forintot. Az önkormányzat 2014-ben is jelen-

tős tartalékkal kalkulál. A költségvetési ter-

vezet szerint idén ez meghaladja a 480 millió 

forintot – tudtuk meg Németh Sándortól. 

Bodorkós László, a pénzügyi bizottság 

elnökeként kiemelte, az önkormányzat való-

jában 2,5 milliárd forintból tud gazdálkodni, 

hiszen a költségvetési főösszegnek jelentős 

adminisztrációs része van. Pócza Csaba, a 

Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság elnö-

keként javasolta, növeljék meg a 23,5 millió 

forintra rúgó pályázati alap keretét 28 millió 

forintra, továbbá az egyházak éves támo-

gatását a most tervezett 300 ezer forintról 

emeljék vissza a korábban nyújtott 1 millió 

forintra. Utóbbit a képviselők jóváhagyták, 

az előző javaslattal azonban a testület több-

sége nem értett egyet, és végül Baranyai 

Róbert alpolgármester módosító indítványát 

támogatták, mi szerint a pályázati alap ke-

rete 25 millió forint lesz, melyhez további 

két millió forintot különítenek el a civil szer-

vezetek önerő alapjában. A költségvetési ter-

vezetet végül első olvasatban egyhangúlag 

szavazták meg. A költségvetési rendelet el-

fogadását február 14-ei ülésükön tűzik napi-

rendre a képviselők.  

A testület első olvasatban tárgyalta a te-

lepülési szilárd hulladékra vonatkozó önkor-

mányzati rendeletet és a helyi telekvásár-

lásról szóló rendeletet is. Módosították az 

önkormányzat tárgyévi közbeszerzési tervét. 

Hosszas vita bontakozott ki a Csodaország 

óvoda nyári nyitva tartásáról. Ismeretes, hogy 

az intézmény bővítése hamarosan megkez-

dődik, így annak érdekében, hogy a munká-

latok minél gördülékenyebben haladjanak, 

a testület döntése szerint 2014. július 1. és 

július 31. között az óvoda zárva tart. A képvi-

selők ezt követően zárt ajtók mögött foly-

tatták a tanácskozást.  
   Tömböly Ágnes

Stabil lábakon áll a költségvetés

A Bük, Bükfürdő Közhasznú Turisztikai 

Egyesület (BBKTE) január  23-án  turiszti-

kai fórumot tartott tagságának. 

A fórumon beszámolt a munkaszervezet 

a 2013. évben elvégzett munkájáról, bemu-

tatták a tavalyi év idényelemzését, valamint 

prezentálták a 2014. évre tervezett aktivitá-

sokat, kiemelten a marketingterveket.

Számos tag – magánszálláshely, étterem, 

hotel, önkormányzati képviselők, rendez-

vényszervező – vett részt a megbeszélésen, 

ennek köszönhetően számos érdekes téma 

merült fel. Így a többi közt a vendégek esti 

szórakozási lehetőségei, a helyi közlekedés 

módosítása és Bükfürdő virágosítása is szó-

ba került. A különböző területeken dolgozó 

szereplők más és más szemszögből tudtak 

mindezekre tekinteni és megoldást javasolni. 

Ezúton is köszönjük az aktív részvételt!

A részletekről a TDM-hírlevélben tájékoz-

tatjuk tagjainkat a közeljövőben.

BBKTE

Turisztikai fórum

A Fővárosi Táncszínház szervezésében a 

művelődési házban láthatjuk március 22-én 

szombaton 19 órától a Queen of the Dance – 

nemzetközi ír sztepptánc showt. A társulat 

szólótáncosa és koreográfusa Catherine 

Gallaghar. Jegyek a Tourinform irodában és 

a művelődési központban vásárolhatók! 

Jegyárak: 3.900 Ft / 4.900 Ft / 5.900 Ft.

Queen of the 
dance
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A németországi Nestlé Purina Eus kir c hen 

gyár vezetője váltotta posztján Andrew 

Ethellt, a Nestlé Purina PetCare büki 

gyárigazgatóját – tudtuk meg a cég szer-

kesztőségünkbe eljuttatott sajtóközle-

ményéből. 

Kai Herzke (39) a dél-németországi Karls-

ruhe Műszaki Egyetemen szerzett mérnöki 

végzettséget, 2010-ben termelési vezetőként 

csatlakozott a Nestlé Purinához, majd 2011 

októberében lett gyárigazgató. Korábban 

a Sappinál és a Procter&Gamble-nél töltött 

be vezetői pozíciókat. 

Új igazgató a büki 
állateledel-gyárban

be vezetői pozíciókat. 

Kai Herzke, az új gyárigazgató

A sajtóanyag arra is felhívta a fi gyelmet, 

hogy 15 év alatt összesen 35 milliárd forintos 

beruházást létesített a Nestlé Bükön, amivel 

a magyarországi üzem az állateledel-gyártás 

közép-európai központja lett. Ezekkel a be-

ruházásokkal csak az elmúlt 3 évben meg-

duplázódott a helyben foglalkoztatottak szá-

ma, ma már összesen 850-en dolgoznak itt. 

Hasonlóan az euskircheni gyár kiemelt terü-

leteihez, Bükön is a lehető leghatékonyabb 

termelés és eredményesség, illetve a csa-

pat fejlesztése áll a középpontban Kai Herzke 

számára.

Magyarország nem ismeretlen az új gyár-

igazgató számára, hiszen Magyarország és 

Németország azonos üzleti régióba tartozik 

a Nestlé Purina európai zónájában, ahol az 

egyes országok szoros kapcsolatban állnak 

egymással.
T. Á.; fotó: Nestlé Purina 

Továbbra is igényelhető az ingyenes 

komposztáló láda, sőt ingatlanonként 

több (maximum 20) darabszámban.

A ládákért való regisztráció két úton zajlik: 

elektronikusan vagy személyesen. Azok az 

igénylők, akik elektronikusan jelentkeznek, 

a www.westhull.hu weboldal Komposztáló 

láda igénylés  menüpontjában regisztrálhat-

nak, ahol egy használati útmutatót is találnak, 

mely megkönnyítheti házi komposztálásukat. 

Azoknak, akiknek nem áll módjukban in-

terneten regisztrálni személyesen, papír ala-

pon is megtehetik az érintett települési ön-

kormányzatoknál. 

Az ehhez szükséges  Nyilatkozat komposz-

táló edény igényléséhez nevű dokumentum 

a www.westhull.hu  Komposztáló láda igény-

lés menüpontjának letölthető dokumentumok 

menüpontjából, illetve Bük város honlapján 

(www.buk.hu) a híreknél lévő ismertető mel-

lékleteként is megtalálható és letölthető.

Kérjük a papíralapú igénylésnél a darab-

számot és az e-mail címet pluszban feltün-

tetni, mert ez szükséges a rögzítéshez.

A ládák kiosztása várhatóan 2014 tavaszán 

történik, erről minden település részletes in-

formációt kap a jövőben, amelynek megfe-

lelően fogjuk értesíteni az igénylőket az át-

vételről.

Markó Tamás József

Igényelhető a komposztáló láda

Múlt pénteken az esti órákban érkezett 

meg településünkre delegációjával Ha-

lász János, az Emberi Erőforrások Minisz-

tériuma kultúráért felelős államtitkára. 

A politikust Németh Sándor polgármes-

ter és Szabó András aljegyző vezette körbe 

a városházán.

 Németh Sándor a városháza 

tanácstermében tartott prezen-

tációjában szólt a város re ha bi li-

tá  ciós projekt eredményeiről, az 

önkormányzati intézmények el-

múlt években megvalósult fej-

lesztéseiről, a műfüves pálya 

megépítéséről és a kialakuló 

sportturizmusról, valamint az ön-

kormányzat jövőbeni terveiről. 

Kiemelte a gyógyfürdő Széche-

nyi terves pályázatokból meg-

valósult beruházásait, a Hotel 

Caramell Kristály tornyát, a Csá t-

ép Kft. által létrehozott Napsugár Játszópar-

kot és a Nestlé Purina büki bővítését is. A vá-

ros első embere az államtitkár fi gyelmét fel-

hívta a Bük-Gór víztározó megépítésében 

rejlő turisztikai lehetőségekre, mellyel Bük 

gazdasága ismét nagyot léphetne előre. 

Halász János körbejárt a megszépült vá-

rosházán, és annak teraszáról a felújított 

Kóczán-házat is megtekintette. Az államtit-

kári látogatás a művelődési központban folyta-

tódott, ahol Tóth Tamás és Haizler Lászlóné 

vezette őt körbe. A politikus a könyvtár és az 

akadálymentesített ház végigjárását köve-

tően az új rendezvénytérre is kilátogatott. 

– Olyan településen vagyunk, ami egyben 

otthon. Otthona az itt élőknek és mind-

azoknak, akik ide érkeznek. Nagyon szépen 

felújított épületeket láthattam, a könyvtár és 

a művelődési ház próbatermei és a színház-

terem pedig arról tanúskodtak, hogy azok-

ban élet van. Az új rendezvénytér számos 

lehetőséget nyújt a város számára, hiszen 

kevés ilyen hely van az országban – össze-

gezte tapasztalatait Halász János, majd így 

folytatta: – Tudjuk, hogy a kultúra és a turiz-

mus kéz a kézben jár. A turista amellett, hogy 

pihen, szeretne valamilyen módon aktívan is 

kikapcsolódni. A művelődési ház egy-egy 

programja ebben sokat segíthet, melyhez 

a Nemzeti Kulturális Alapnál (NKA) számos 

pályázati forrás kínálkozik. A fesztiválokat 

évente több 100 millió forinttal támogatja 

így a kormány. Arra biztatom a bükieket, hogy 

éljenek az NKA által kínált lehetőségekkel – 

zárta gondolatait az államtitkár. 

Halász János delegációja pénteken a Büki 

Gyógyfürdő Zrt-ben is látogatást tett. 

Tömböly Ágnes

Halász János államtitkár látogatása Bükön
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lehetőséget nyújt a város számára, hiszen 

Halász János államtitkárnak mutatja a városháza új auláját

a polgármester

Kedves Olvasó!

A Büki Újság következő lapszáma március 

14-én, pénteken jelenik meg. Lapzártánk 

előtte héten, március 5-én szerdán lesz. 

Továbbra is várjuk olvasói észrevételei-

ket a bukiujsag@gmail.com email címen!

A szerk. 
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Bük város környezeti állapotáról és az 

önkormányzat idei költségvetésében 

tervezett fejlesztéseiről tájékoztatta a 

lakosságot közmeghallgatás keretében 

Németh Sándor polgármester január 

30-án este a művelődési ház színházter-

mében.

Több mint százan jelentek meg a 

közmeghallgatáson, melyet a képvise-

lő-testület üléséhez kapcsolódóan 

hívtak össze a múlt hónap végén. Az 

első napirendi pontban Németh Sán-

dor ismertette a város környezeti álla-

potát. Így beszélt egyebek közt a Rép-

ce folyó évek óta kitűnő minőségéről, 

a település alacsony zaj- és rezgéster-

heléséről, számos közterületi park meg-

újulásáról és az elmúlt évben megva-

lósult fásításról, az ivóvíz ellátás jó mi-

nőségéről és a csatornázottságról is. 

Kitért arra, hogy az új hulladékgazdálkodási 

törvény elfogadása nyomán 2013-ban az 

önkormányzatnak 51 százalékos tulajdon-

részt kellett szereznie a Parkom Kft-ben. A 

Büki Gyógyfürdő Zrt. innentől a büki válla-

lattal viteti el a szemetet. Márciusban pe-

Több mint 1 milliárd forint fejlesztést terveznek 
dig megkezdődik az új hulladékudvar épí-

tése. 

A polgármester a következő napirendi 

pontban az önkormányzat ez évben terve-

zett beruházásait mutatta be. Hangsúlyozta, 

2014-ben az uniós pályázatoknak köszönhe-

tően a város költségvetése átlépi a 3 milliárd 

forintot, melyből több mint 1 milliárd forint 

jut fejlesztésekre. Az uniós forrásból történő 

fejlesztések között szerepel egyebek közt az 

iskola napelemmel történő felszerelése 

mintegy 53 millió forintból, az óvoda bőví-

tése és energetikai korszerűsítése közel 150 

millió forintból és a lakótelepi játszótér fej-

lesztése 7,1 millió forintból. A legnagyobb 

tételt e fejlesztések között a közösségi közle-

kedés fejlesztése jelenti, mely több mint 160 

millió forintra rúg Bükre vonatkozóan. 

Az önkormányzat saját erős beru-

házásokat is tervez, köztük az idősek 

otthonában egy új szárny építését 300 

millió forintért, a Marx utca folytatásá-

nak megépítését a Napsugár Játszó-

parkig 67 millió forintból, és további 90 

millió forintból a teljes utca felújítását 

a belterületi részen is. A tervek szerint 

65 millió forintba fog kerülni a Dózsa 

György utca folytatásának kivitelezése, 

mely a hulladékudvarhoz fog vezetni. 

48,1 millió forintot különítenek el az 

Ipar utca csapadékvíz elvezetésének ki-

vitelezésére és telekkialakításra. Az idei 

fejlesztési tervek között szerepel még infor-

matikai és honlapfejlesztés, Felsőbüki Nagy 

Pál sírjának felújítása, a rendezvénytérhez 

hangtechnika beszerzése és garázsépítés is. 

A közmeghallgatás keretében adta át a 

Büki Városvédő és -szépítő Egyesület képvi-

seletében Tóth Gyuláné a Virágos Bükért 

díjakat. 2013-ban a vendéglátóegységeket 

értékelték, így az egyesület díját a Fürdő étte-

rem és a Vadvirág vendéglő vezetői kapták. 

A közmeghallgatáson szóba került a Nestlé 

felé vezető bekötő út kamionforgalma, mely 

egyre elviselhetetlenebb az ott élők számá-

ra. Cser Csabáné a városvezetéstől mielőbbi 

intézkedést kért. Nagy István a rendőrőrs 

rossz állapotára hívta fel a fi gyelmet. Csóka 

József emlékeztetett, a Büki Vöröskereszt 

idén 100 éves, ezt méltó módon kellene 

megünnepelni. Elhangzott még, szomorú, 

hogy a Szapáry-kastélyt nem lehet látogatni, 

fontos lenne, hogy évente egyszer beenged-

jék ide is a turistákat. Németh Sándor vála-

szaiban kifejtette, ismét jelzi a Nestlé Purina 

új igazgatójának a kamionforgalom okozta 

problémát. A városvezető hangsúlyozta, a 

rendőrőrs átköltöztetését az önkormányzat 

csak saját erőből nem tudja megoldani, eh-

hez állami támogatásra lenne szükség. A 

Szapáry-kastély tulajdonosa eddig elzárkó-

zott attól, hogy otthonát akár egy napra is 

megnyissa a látogatók előtt, viszont kezde-

ményezni fogják, hogy legalább a kastély 

kertje időszakosan nyitva legyen. 

Tömböly Ágnes,

illusztráció: Gáspár Mérnöki

Iroda látványterve   

Nekrológ

Boda Dezső (1940–2014)
Váratlan halálával egy örök vidám, Bü-

kért szívesen áldozó, közéleti és sport-

embert vesztettünk el.

Fiatalon molnárként dolgozott Csepreg-

ben, a Műmalomban, majd annak leállása után 

műkőkészítő kisiparosként tevékenykedett.

Házasságából két gyermeke született. Bük 

közéletéből aktívan kivette részét. 

Fiatalon lett a Büki Iparoskör tagja és 40 

éven keresztül dolgozott benne, először, mint 

tag, majd titkár.

Nagy körültekintéssel végezte a kegyeleti 

feladatok szervezését, és tevőlegesen részt 

is vett bennük. 2008. december 17-én le-

mondott tisztségéről és a továbbiakban, 

mint tiszteletbeli tag szerepelt, egészen 

2014. január 28-án bekövetkezett haláláig.

Bük sportjában is nagy érdemeket szer-

zett. Legnagyobb tevékenységét az asztali-

tenisz szakosztályban fejtette ki, ahol szak-

osztályvezető is volt. Szívesen sakkozott, 

tekézett, sőt rövid ideig a büki torna szak-

osztály vezetője is volt. Sportolói és sport-

vezetői munkája elismeréseként több me-
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gyei és helyi kitüntetésben, elismerésben 

részesült.

Halála a büki közéletnek, az Iparoskörnek 

és a büki sportnak, de különösen a büki asz-

talitenisznek nagy veszteség. 

Emlékét megőrizzük.

Antalovics György, Németh Sándor (Dazsa)
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14. Péntek Dr. Müller András

15. Szombat Dr. Petro Andor

16. Vasárnap Dr. Bencsik István 

17. Hétfő Dr. Nagy Mária

18. Kedd Dr. Szirmai László

19. Szerda Dr. Szilasi Imre

20. Csütörtök Dr. Gyarmati Lenke

21. Péntek Dr. Nagy Gábor

22. Szombat Dr. Bencsik István

23. Vasárnap Dr. Földi Sándor

24. Hétfő Dr. Gyarmati Lenke

25. Kedd Dr. Gyarmati Lenke

26. Szerda Dr. Földi Sándor

27. Csütörtök Dr. Gyarmati Lenke

28. Péntek Dr. Nagy Gábor

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

A fürdő 2013-ban 35 ezerrel több belépőt értékesített, mint 

az Új Széchenyi Terv keretében megvalósult fejlesztések lezá-

rásának évében, 2011-ben. 

A 2012-es – országosan is kiemelkedő – rendkívül magas, 862 

ezres létszámhoz képest mindösszesen 

0,4%-os (3600 fős) elmaradás volt ta-

pasztalható 2013-ban. A hosszú hét-

végék száma csökkenésének, valamint 

az év eleji erős télnek és az azt követő 

áradásoknak betudható létszámcsök-

kenést az év egyéb időszakaiban sike-

rült minimalizálni. A fürdő népszerűsé-

gét mutatja az is, hogy 2013-ban a 

fürdőzők Bükfürdőt a legkedveltebb Vas 

megyei fürdőhellyé választották. 

A fejlesztések átadása óta a fürdő-

komplexum egyes szolgáltatási egysé-

gei – a gyógy- és strandfürdő, az él-

ményfürdő, a szaunavilág és a medical wellness centrum – egy-

mástól függetlenül is látogathatók. Kínálatuk, nyitva tartásuk eltér 

egymástól, így minden korosztály megtalálja a számára megfelelő 

2014-ben is gazdag programkínálat a fürdőn

Az idei évben is változatos programokkal várja a fürdő vendégeit.  

Ízelítő a kiemelt rendezvényekből:

március 7. péntek  Éjszakai fürdőzés: Nőnap – Vastag Tamás

április 4. péntek  Éjszakai fürdőzés:

„Bolondos április” – Aranyosi Péter

április 19. szombat Húsvét – folklór, SPAncsi, programok

május 25. vasárnap Gyermeknapi virgonckodó

június 15. „Apák Napja”  – „Apával fürdeni jó” 

június 20. péntek Éjszakai fürdőzés: Szabó Ádám

június 22. vasárnap  „Indul a vakáció!”

Egész napos prog ram kavalkád – Sztárven-

dég: X Faktor legjobb zenekara – ByTheWay

június 29. vasárnap Sztárvendég:  Kovács Kati

július 6. vasárnap „Fit nap”  Norbival és Rékával

július 13. vasárnap Sztárvendég: Szikora Robi

július 20. vasárnap Sztárvendég: Danics Dóra

július 26. szombat  Sztárvendég: Irigy Hónaljmirigy

augusztus 1. péntek  Strandok éjszakája  –  Sztárvendég: Var  ga Viktor

augusztus 3. vasárnap  Családi nap

Egész napos program ka val kád – Sztárvendég: 

X Faktor legjobb férfi hangja – Csordás Ákos

augusztus 9. szombat  Sztárvendég: Korda György – Balázs Klári

augusztus 17. vasárnap  Sztárvendég: Szandi

augusztus 23. szombat Sztárvendég: Kasza Tibi

szeptember 19. péntek Éjszakai fürdőzés: Sztárvendég: Kiss Ádám

október 24. péntek  Éjszakai fürdőzés:

Sztárvendég: Kovács András Péter

december 6. szombat  Éjszakai fürdőzés:

Mikulás party – Dom bó vári István

december 30. kedd  Óévbúcsúztató sztárvendéggel

kikapcsolódási lehetőséget. Ez is nagyban hozzájárul ahhoz, hogy 

Bükfürdő évek óta hazánk 3. leglátogatottabb gyógyhelye, 700 ezer 

feletti vendégéjszaka számmal.

A fürdő 2014-ben a tavalyi árakon kínálja kombi belépőit, az él-

ményfürdőbe szóló elő- és utószezoni 

belépőit, a szaunabelépőt, valameny-

nyi gyógyszolgáltatását, a masszázsok 

nagy többségét, medical wellness és 

kényeztető spa csomagjait, valamint 

a kölcsönzési díjakat is. 

A fürdő fejlesztései tovább folyta-

tódnak. Kidolgozás alatt áll a 2014–2020-

as európai uniós fejlesztési ciklushoz 

igazodó koncepció. A tervek között sze-

repel egy családi élménymedence lét-

rehozása is, amely különleges attrakci-

óival az egész család számára tökéletes 

szórakozási lehetőséget kínál majd. 

Több energetikai projektet is előkészítünk, melyek célja az energia 

költségek további csökkentése a termálenergiában rejlő lehetősé-

gek minél hatékonyabb kiaknázásával..

A tavalyi évben a helyi TDM-mel kötött együttműködés ered-

ményeként online felületen is megnyílt a lehetőség a belépőjegyek 

megvásárlására. Az állandó kedvezmények mellett a TDM tagok 

számára havonta különböző akciókat is nyújt a fürdő 20–30%-os 

kedvezménnyel.

Az éves programokról bővebb információ érhető el a www.buk-

furdo.hu weboldalon és a közelmúltban Android és iOS rendszereken 

is elérhető Bükfürdő alkalmazás segítségével.

Wellner Ervin
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sz2011-hez képest 2013-ban nőtt a fürdő látogatottsága

Ajánló a Weöres Sándor Színház februári programkínálatából. 

A részletes program a www.wssz.hu weboldalon érhető el!

László Miklós Illatszertár című vígjátékát február 19-én, 

20-án, 21-én, 22-én, 25-én, 26-án és 28-án 19 órától mutatja 

be a társulat a nagyszínpadon. A három felvonásos darab-

ra a jegyár 2.700 Ft.

A Kaposvári Egyetem harmadéves színművész osztályá-

nak vendégelőadásában lesz látható Csehov Három nővér 

című előadása február 16-án 19 órától és 17-én 15 órától 

a Márkus Emília teremben. A jegy ára 1.000 forint.  SZ
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Mozgalmasan indult az új esztendő – az 

év első hónapjai klasszikusan a szakvá-

sárok ideje, ahol a látogatók megter-

vezhetik szabadságukat, valamint le-

hetőség nyílik szakmai kapcsolatok 

kiépítésére és megerősítésére is. 

A német szakvásárok sorát a stuttgarti 

CMT – Die Urlaubs-Messe nyitotta meg, 

amelyet már 47. alkalommal rendeztek meg. 

A kilencnapos vásár január 11-én kezdődött, 

és nyolc csarnokban mintegy 2000 kiállító 

jelent meg 90 országot képviselve – a teljes-

ség igénye nélkül Alaszkától Kanadán át az 

Egyesült Államok további tagállamai, Euró-

pa szinte minden országa, Afrika és Ázsia, 

Nepál, Kína és Japán, valamint Ausztrália 

képviseltette magát. 

A vásár európai díszvendége Szerbia volt, 

a tengerentúli országok kiemelt desz ti ná ci ó-

jaként pedig a Dominikai Köztársaság mu-

tatkozott be.  

A stuttgarti vásáron kiadványokkal jelen-

tünk meg, valamint a Magyar Turizmus Zrt. 

Nyugat-Dunántúli Regionális Marketing Igaz-

gatósága felajánlotta, hogy szervezetünk 

képviselője személyesen is részt vehet a ki-

állítás nyitóhétvégéjén. A központi magyar 

stand a 4-es csarnokban kapott helyet, a le-

tisztult, új design sok látogatót vonzott, és 

a helyszínen sütött, illatos kürtöskalács is 

nagy vonzerőt jelentett. 

Katalógusaink célzottan a magyar gyógy-

vízkincset, gyógyfürdőket bemutató kiad-

vány mellett kaptak helyet, és már a nyitónap 

délutánján érzékelhető volt, hogy Bük-Bük-

fürdő neve ismerősen cseng a baden-würt-

tenbergiek fülében.

A magyar standon belül városunkat a 

PA-Touristik német képviselete is népszerű-

sítette, megújult kiadványukban több olda-

lon mutatkozik be Bük, Bükfürdő. 

A látogatók tájékoztatása mellett fontos 

volt a német utazási irodákkal való kapcso-

latfelvétel is – három csarnokban több, fő-

leg autóbuszos irodát kerestem fel, vittem 

bemutatkozó anyagot és cseréltem névjegy-

kártyát. A visszajelzés vegyes volt, sok pozi-

tív, de emellett sajnos negatív tapasztalatot 

is szereztem – egyértelmű, hogy Bükfürdő-

nek, a gyógyvíznek, a kezeléseknek és a vá-

rosnak jó hírneve van, de több utaztató cég 

megjegyezte, hogy a vendégkörük elöre-

gedése miatt már nem szerveznek autóbu-

szos utakat Magyarországra.  

Az egyéni vendégek leginkább interne-

ten tájékozódnak és szereznek tudomást 

Bükfürdőről, de emellett jelentős a „szájpro-

paganda”, az élmények megosztása bará-

tokkal, kollégákkal – ami a legjobb marke-

ting eszköznek tekinthető.

Stuttgarti látogatásom alatt találkoztam 

egy büki törzsvendéggel is, aki feleségével 

tavaly szeptemberben pihent Bükön, ven-

dégünk volt a bükfürdői Tourinfo irodában 

– a Turizmus Világnapja alkalmából szerve-

zett koktélkínáláson –, valamint megkóstol-

ta a Szent Mihály napi lecsófőző verseny le-

csóváltozatait is. 

Horváth Lívia

Ausztria legjelentősebb turisztikai vá-

sára a bécsi Ferien Messe – amely az idei 

esztendőben kereken 750 kiállítóval vár-

ta az érdeklődőket. A 70 országot felso-

rakoztató esemény a vásárváros két ha-

talmas csarnokában kapott helyet.

A program egyik kísérő rendezvé-

nye a „Vienna Autoshow” – azaz Auszt-

ria legkedveltebb új autókat felvonul-

tató eseménye – két csarnokban, a 

„Cook & Look”, Ausztria legnagyobb 

főző- és gasztrovására pedig a B. pavi-

lonban mutatkozott be – a vásárláto-

gatók örömére. 

Bük, Bükfürdő az idei évben is önál-

ló standon állított ki, szervezetünket 

Bakos Márton, majd a zárónapon Hor-

váth Lívia képviselte. A szervezőkkel 

folytatott tárgyalásoknak köszönhető-

en ideális helyet kaptunk a csarnokon 

belül, hiszen éppen a Magyar Turizmus Zrt. 

pavilonjával szemben mutatkozhattunk be. 

Január 15-én, szerdán utaztunk fel a Hun-

guest Hotel Répce és Répce Gold szállodák 

értékesítési vezetőjével, Koroncz Eszterrel. 

Utazási irodákkal, személyszállítással foglal-

kozó cégekkel vettük fel a kapcsolatot a jö-

vőbeni együttműködés reményében.  Bük, 

Bükfürdő standja a Magyar kiállítással szem-

ben, igen forgalmas területen kapott helyet, 

ezzel is magyarázható a magas látogatottság. 

Standunkon a Hotel Caramell, illetve a 

Hunguest Hotel Répce, Répce Gold szállo-

dák képviseltették magukat, de a magyaror-

szági kiállítók között a Danubius és a Green-

fi eld Hotel munkatársai is felállították saját 

pultjukat. TDM szálláskatalógusunk révén 

természetesen további TDM-tag szálláshe-

lyek, vendéglátóegységek is képviseltették 

magukat a kiállításon.  Pénteki napon egy 

igazi attrakcióval bővült standunk, méghoz-

zá a gyógyfürdő masszázs szolgáltatásával. 

A vásár négy napja alatt leggyakrabban 

szálláshelyekről, főleg hotelekről érdeklőd-

tek a látogatók. Számukra kínált a Hotel Ca-

ramell és a Hunguest Hotel Répce, Répce 

Gold akciós Valentin napi, húsvéti, pünkösdi 

csomagajánlatokat. 

Az osztrák turisták között egyre 

több a kempingezni vágyó, így az ef-

fajta pihenési lehetőségekről is sokan 

érdeklődtek.

Elismeréssel nyilatkoztak fürdőnkről 

a visszatérő vendégek. Volt, aki elmon-

dása szerint egy évben összesen há-

rom hónapot tölt Bükfürdőn, hiszen 

nagyon jó hatással van szervezetére 

a gyógyvíz, és Ausztriából nyugdíjas-

ként is igazán könnyedén eléri telepü-

lésünket. Jó érzés volt kiállítóként hall-

gatni korábbi vendégeink dicsérő 

szavait, kellemes élményeit, így kifeje-

zetten élvezetessé vált a négy napos vásár 

kiállítóink számára. 

A Ferien Messe kiállításon történő hagyo-

mányos részvételünk tehát idén is eredmé-

nyesen zárult, 2015-ben is nagy örömmel 

hirdetjük majd desztinációnk kiválóságát.

Horváth Lívia 

Stuttgartban népszerűsítették Büköt, Bükfürdőt

Nagy sikerű bemutatkozás a bécsi vásáron 
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A keresztény egységért imádkoztunk 

január 24-én pénteken este 18 órai kez-

dettel tartott istentiszteleten a római 

katolikus templomban.

Jász László római katolikus plébános, 

Simon Réka evangélikus lelkész és Donatin 

Tamás kőszegi református lelkész közösen 

imádkoztak. 

Ez az imaalkalom közel húsz éves hagyo-

mányra tekint vissza Bükön. De már 1908 

óta imádkoznak a szétszakadt keresztény 

egyházak egységéért szerte a világon. Az 

idei imahét anyagát a kanadai ökumenikus 

csoport készítette, és a végső szöveget az 

Egyházak Világtanácsa Hit- és Egyházszer-

vezet Bizottsága hozta létre. 

A Szentírási részek Izaiás prófétától, Szent 

Pál apostol Korintusi leveléből és Lukács 

evangéliumából származtak. A hozzákap-

csolódó beszédet Donatin Tamás reformá-

tus lelkész mondta. Kiemelte Izaiás szavait: 

„Az Úr kent fel engem, hogy örömhírt, sza-

badulást vigyek a szegényeknek…” Lukács 

evangéliumában visszacseng, amikor Jézus 

magára alkalmazza: kicsoda a Szolga? Az 

egyháznak küldetése van, mindegy hogy 

melyik felekezethez tartozik: úgy kell tovább-

adni az üzenetet, örömhírt, ahogy Jézustól 

hallottuk, és minden embernek cselekede-

teivel kell tanúskodnia Jézus Krisztusról. 

Hangsúlyozta, hogy az evangélium tovább-

adása és megélése a Szentlélek segítségével 

– közös szolgálat, a különböző felekezetek 

egymás kezét fogva tudják megvalósítani. 

Az ökumenikus imát szeretetvendégség kö-

vette a római katolikus plébánián.

P. G.

A keresztény 
egységért 

Harmadik alkalommal szervezett Esküvő 

kiállítást a Hotel Caramell. Január 12-én 

két – Vas és Győr-Moson-Sopron – me-

gyéből várták a házasulandókat.

Szebbnél szebb ruhaköltemé-

nyek, látványos torták és süte-

ménycsodák, gyönyörűen meg-

terített esküvői asztalok fogadták 

január 12-én a Hotel Caramellbe 

belépőket.

– Mintegy 40 szolgáltató mu-

tatkozott be a mai Esküvő kiállí-

táson és bátran mondhatom, az 

eddigi tapasztalatok alapján po-

zitívak a visszajelzések, számos 

konkrét megrendelés született 

a mai nap nyomán – tájékozta-

tott Egresits Georgina, a szálloda 

marketing vezetője. Hozzáfűzte: – Ez alka-

lomból természetesen a Hotel Caramell és 

a Villa Rosato is extra standot kapott. Idén 

rekordszámú érdeklődő fordult meg az Eskü-

vő kiállításon, mely köszönhető talán annak, 

hogy a több éve tartó válságból kezdünk 

kilábalni, és hogy az elmúlt években indított 

marketingtevékenység most ért be. 

Egresits Georgina szólt arról is, sokan ér-

deklődnek a Kristály torony kínálta lehetősé-

gek iránt is, így szívesen szervezik az esküvői 

állófogadást 20 méter magasban. 

Lenyűgöző látványt nyújtottak a Villa Ro-

sato cukrásza, Németh Ildikó által készített 

tortakülönlegességek. A cukorvirágokkal dí-

szített mesterművek több órás precíz mun-

kát igényelnek.

– Mindig változnak az esküvői trendek. 

Idén úgy látom, sok lesz a zöld, a drapp és 

a szürke dekorációval rendelkező esküvő. 

Ehhez természetesen igazodik az esküvői 

torta is, melynek elkészítése több napi elő-

készületet jelent – árulta el Németh Ildikó. 

Egresits Georginától megtudtuk még, 

hogy a Hotel Caramell február 14-én Édes Va-

lentin napot tart, melynek során francia stí-

lusban készült sütemény-különlegességek-

kel várják az érdeklődőket.

Tömböly Ágnes

Rekordszámú érdeklődő
az Esküvő kiállításon
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Németh Ildikó a cukorvirággal díszített tortával

Helyreigazítás

A Büki Újság előző számában Bognár Szilvi énekesnő nevét tévesen Bogdán Szilvi-

nek írtuk, amiért az érintettől ezúton is elnézést kérünk!

A szerk.

Böllérverseny

Lukácsháza önkormányzata és a Borbarát Hölgyek Lukácsházi Egyesülete első ízben 

invitálja térségi böllérversenyre az érdeklődőket február 15-én. A pincés kemen-

cés nap hivatalos megnyitóját 11 órakor tartják. A rendezvényre mindenkit szere-

tettel várnak Lukácsházán, a szőlőhegyi kilátónál felállított rendezvénysátorban!

Február 15-én szombaton Bálint napi párke-

reső túrát szerveznek kőszegi indulással. 

A meghirdetett útvonal: …amerre a szívünk 

visz. A 9 kilométeres távon 287 méteres szint-

emelkedést kell leküzdeniük a résztvevőknek 

mintegy 4 óra alatt. Indulás 10 órakor a kő-

szegi Tourinform irodánál (Rajnis u. 7.), a túra 

vezetője Bogáti András. A Valentin napi ki-

rándulás ismerkedő borozással zárul a Láng 

pincészetben. 

Bálint napi
párkeresés



Büki Újság • m o z a i k

10 •  2 0 1 4 .  f e b r u á r  1 4 .

Kiadó: Polgármesteri Hivatal Bük • Felelős kiadó: dr. Tóth Ágnes jegyző • Felelős szerkesztő: Tömböly Ágnes 06-30/700-8624

Szerkesztőségi munkatársak: Falussy Péter, Galambos Ferencné, Haizler Lászlóné, Molnár Zoltán, Pócza Gabriella, Sági Ferenc, 

Szabó András, Szabó József, Szanyi Krisztián, Tóth Tamás, Wellner Ervin

E-mail: bukiujsag@gmail.com • Nyomda: Yeloprint Nyomda, Szombathely, Géfi n Gy. u. 11-13. • Sokszorosításért felelős: Horváth Judit

Nyomtatás dátuma: 2014. február 12. • Megrendelésszám: 92140225 • ISSN 1789-7343 (Nyomtatott) • ISSN 1789-7351 (Online)

 Büki Újság
Bük Város

Önkormányzatának lapja

A megszokottól eltérő megemlékezést 

tartottak a büki művelődési központban 

a Magyar Kultúra Napja ünnepén január 

22-én.

Már az érkező vendégek tapasztalhatták 

a formabontást, hiszen a nagytermet kávé-

háznak rendezték be, és a vendégek kérhet-

tek teát vagy üdítőt. A megjelenteket Tóth 

Tamás intézményvezető és Haizler Lászlóné 

intézményvezető-helyettes köszöntötte.

Mint elmondták, a kétnapos ünnep első 

napján egy kiállítást nyitottak, mellyel a 101 

éve született és 25 éve elhunyt Weöres Sán-

dor költőre emlékeztek. A Kultúra napi ün-

nepségen Fűzfa Balázs, a Nyugat-Magyaror-

szági Egyetem docense, irodalomtörténész 

és a büki Sok-Szín-Pad Társulat tizenkét Weö-

res Sándor verssel idézték fel a költő élet-

művét.

Fűzfa Balázs előadásában először a kultúra 

szó jelentését elemezte. 

– Vajon mit is jelent a mai korban a kultú-

ra? Csak a „magas kultúrát”, az irodalmat, a 

művészetet vagy a hétköznapokat is? A vi-

selkedést, magatartást, emberi kapcsolato-

kat is? – fogalmazta meg kérdéseit. 

Az előadó szerint a kultúra egy összetett 

fogalomkör, amely az emberi cselekvések 

sorát tartalmazza. A versekhez kapcsolódó 

Fűzfa Balázs előadás egy érdekes történelmi 

ívet épített fel Janus Pannoniustól Ady End-

Fűzfa Balázs a kultúráról
rén, Kosztolányi Dezsőn át egészen Weöres 

Sándorig.

Az előadó szerint megfi gyelhető a törté-

nelemben, hogy bizonyos fejlődési fokán az 

emberi tudásnak többen is megfogalmaznak 

hasonló válaszokat a kihívásokra, csak eset-

leg a tudomány és az irodalom mezsgyéjén. 

Jó példa erre, hogy Einstein és Ady Endre 

a relativitás elméletét két év különbséggel 

fogalmazza meg.

Weöres Sándor gyermekkoráról, csöngei, 

Vas megyei és szombathelyi kötődéséről is 

szólt az irodalomtörténész. Pável Ágostonnal 

kialakított baráti viszonya, Gazdag Erzsi köl-

tővel közös gondolatvilága fűzték a városhoz.

Majd párhuzamot vont Tóth Árpád, Kosz-

tolányi Dezső és Weöres Sándor egy-egy 

verse között bizonyítva, hogy azokat a köl-

tészet egy azonos témáról három hangnem-

ben milyen kiválóan tölti meg tartalommal 

és dallammal.

Az érdekes, új információkat adó, forma-

bontó előadást vastapssal jutalmazta a kö-

zönség. A rendezvényt az Új Széchenyi terv 

vissza nem térítendő támogatásából valósí-

totta meg a Büki Művelődési és Sportköz-

pont, Könyvtár. 
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A teljesség felé címmel nyílt vándorkiál-

lítás Weöres Sándor születésének 101., 

halálának 25. évfordulója alkalmából 

Bükön a művelődési ház tanácstermé-

ben. A kiállítás a Berzsenyi Dániel Me-

gyei Könyvtárnak köszönhetően jutott 

el városunkba is. 

A zsúfolásig megtelt teremben Haizler 

Lászlóné intézményvezető-helyettes nyitotta 

meg a Weöres Sándor életét és 

munkásságát bemutató kiállítást.

A tárlat Pallósiné Dr. Toldi 

Márta, a Berzsenyi Dániel Me-

gyei Könyvtár igazgatója és Nagy 

Éva igazgató-helyettes koncep-

cióját, keze munkáját dicséri. 

Végig követhetjük We öres Sán-

dor életútját és munkásságát 

Csöngétől Budapestig, majd 

vissza Szombathelyre. 

Weöres Sándor kortársa és 

lelki társa volt Gazdag Erzsi, aki 

élete nagy részét szintén Vas me-

gyében, Szombathelyen töltötte. E két köl-

tőóriás kapcsolatát elemezte Merklin Tímea 

újságíró, aki Gazdag Erzsi munkásságának 

lelkes kutatója, és aki előadásának a kicsit 

sejtelmes, áthallásos A fekete és a fehér haty-

tyú címet adta. Weöres Sándor és Gazdag 

Erzsi megmagyarázhatatlan kapcsolata szo-

Weöres Sándornak állít emléket a vándorkiállítás
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Egykori csöngei házában állandó kiállítás emlékezik a költőről

rosabb volt, mint egy barátság, de nem tel-

jesedett ki szerelemmé. 

A megnyitónak ifj . Baranyai Lajos hege-

dűművész gyönyörű játéka adott csodás 

keretet. A teljesség felé című vándorkiállítás 

február 21-ig tekinthető meg a művelődési 

központban.       
   varga
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A javarészt helybéli játékosokból álló 

Petrovics Apartmanház együttese vég-

zett az élen a XIV. Szélesy József Labda-

rúgó Emléktornán február első hétvé-

géjén a büki sportcsarnokban. A ti zen-

hatcsapatos mezőnyben a Pityu FC zárt 

másodikként, megelőzve Bük testvérvá-

rosát, Törökbálintot. 

Az időjárás némiképp átírta 

a XIV. Szélesy József Labdarúgó 

Emléktorna programját, a büki 

művelődési ház egykori intéz-

ményvezetőjéről elnevezett, a 

Büki Művelődési és Sportköz-

pont, Könyvtár, valamint a Büki 

TK által közösen szervezett te-

remtornáról szombaton és vasár-

nap is hiányzott egy-egy csapat 

közlekedési nehézségek miatt, 

ám színvonalas találkozókban 

így sem volt hiány a helyi sport-

csarnokban. 

A csoportkörből az esélyesek 

kerültek a középdöntőkbe, ahol 

szintúgy elmaradt a meglepetés, hacsak az 

nem számít annak, hogy a nem éppen te-

remspecialista, a megyei bajnokságban vi-

szont vitézkedő Répcelak nem került a leg-

jobb nyolc közé. A negyeddöntők közül a 

Casablanca-Törökbálint meccs hozta a leg-

nagyobb izgalmakat, a Pest megyeiek 0-3-

ról felállva az utolsó percekben egyenlítet-

tek, s végül büntetőkkel jutottak a legjobb 

négy közé. Az elődöntőkben a büki rang-

adón a Petrovics Apart man ház nem sok 

esélyt hagyott a Black Jacknak, míg a másik 

ágon hiába volt az Illés Akadémián nevelke-

dő, amúgy törökbálinti származású U19-es 

válogatott Hegedűs János triplája, a Seper 

Ákost, Subicz Gábort, Neczpál Gábort felvo-

nultató szombathelyiek Bogyó Károly gól-

erősségének köszönhetően fordulatos mecs-

csen 6-3-ra bizonyultak jobbnak. Ami a 

döntőt illeti, nos Seperék beragadtak a rajt-

nál, a Petrovics Apartman két perc elteltével 

már 2-0-ra tartott előbbre, és a Pityu FC ké-

sőbb sem találta a ritmust, a bükiek végül 

a vártnál jóval magabiztosabban diadalmas-

kodtak, s szerezték meg ezzel a régen áhí-

tott trófeát. 

A díjakat Szélesy Józsefné, Jutka néni, a tor-

na névadójának özvegye, Németh Sándor, 

Bük polgármestere, dr. Németh István, a Büki 

Gyógyfürdő Zrt. igazgatója, prof. dr. Gadányi 

Károly, a Vas Megyei Labdarúgó Szövetség 

elnökségi tagja és Csóka Csaba, a Büki TK 

elnöke adta át.

Falussy Péter

Helyi győzelem a Szélesy emléktornán
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A győztes csapat névsora: Petrovics János, Pomázi András, 

Sándor Tamás, Pántos András, Kiricsi Olivér, Kiricsi Dániel, Józsi 

Zoltán, Lakner Bálint, Polgár Bálint, Savanyó Gábor, Kovács 

Krisztián, Horváth Márton 

2013-ban három edzőtáborban is részt 

vehettek a Büki Birkózó Club (BBC) spor-

tolói. Pár szerencsés versenyzőnk két és 

fél hetet tölthetett el edzőtáborozással 

a klub jóvoltából. 

Augusztusban egy hetet töltöttünk Ba-

latonföldváron és egy hetet Zánkán. A har-

madik táborunk Tatán az olimpiai edző-

központban zajlott 2013 decemberében. 

A csapat tíz fővel utazott és három napon át 

edzett az olimpiai táborban. Kis birkózóink 

ráadásul a felnőtt szabadfogású birkózó-

válogatott mellett tréningezhettek!

A táborban velünk együtt ott volt Hatos 

Gábor olimpiai bronzérmesünk, Veréb István 

világbajnoki bronzérmesünk és Európa-baj-

noki bronzérmesünk, Ligeti Dániel is.  

Kis kiruccanásunk alkalmával tanítványa-

ink bepillanthattak az élsportolók minden-

napi életébe. A gyerekek nagyon élvezték a 

táborozást, és sok élménnyel gazdagodtak 

a túra alatt.

Szabó Gábor

A BBC az olimpiai 
edzőközpontban

táborozott

Január 27-től öt napon át Bükön készült az élvonalbeli labda-

rúgó-bajnokság tavaszi folytatására a Mezőkövesd-Zsóry csa-

pata. Véber György tanítványai két edzőmérkőzést is vívtak 

a sportcentrum műfüves pályáján. 

A matyóvárosiak 23 játékossal és ötfős szakmai stábbal érkeztek 

január 26-án vasárnap este Bükre, hétfőn reggel pedig a mínusz hat 

fokos hidegben is edzettek a büki sportcentrum jól előkészített 

műfüves pályáján. A hét eleji két tréninget kedden újabb két gya-

korlás követte.

– Kövesden is rendelkezésünkre áll füves és műfüves játéktér 

egyaránt, de méltányoltuk edzőnk azon kérését, hogy az új impul-

zusok, csapategység további formálása miatt szükséges kimozdul-

nunk megszokott környezetünkből – fogalmazott Hagyacki József, 

az együttest működtető társaság ügyvezetője, hozzátéve: nem csa-

lódtak a büki körülményekben. – A sportcentrumban és a szállásunk-

ként szolgáló Danubius Hotelben is minden a legnagyobb rendben 

van, tényleg csak a tréningekre kell koncentrálniuk a fi úknak – mu-

tatott rá.

A Mezőkövesd tervei között csak egy büki edzőmérkőzés szere-

pelt, de a másodosztályú ellenfél pályagondjai miatt a Siófok elleni 

találkozójukat sem a Balaton-partján, hanem Bükön játszották. Az 

edzőtábor zárásaként pedig az osztrák másodosztályban második 

helyén álló Kapfenberggel mérték össze erejüket Véber György ta-

nítványai.

Falussy Péter

 

Matyóvárosiak a büki műfüvön

válogatott mellett tréningezhettek!v

A tatai olimpiai táborban a BBC csapata

sportcentrumbuk.hu
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Stubán Gábor • www.stubanautosiskola.hu
Tel.: 06-20/457-57-11 • 06-94/655-309 • stubisuli@pannonmail.hu
MINŐSÉG JÓ ÁRON!  Nyilvántartási szám: 00138-2010

STUBÁN AUTÓSISKOLA személygépkocsi-,
motorkerékpár- és mopedvezetői tanfolyamot indít:

Bükön március 3-án, 17.00-tól Dr. Horváth Tibor utca 56. 
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AKCIÓ!

Az Üdülőszövetkezet A épületében, utcára néző

28 m2-es helyiség bérbeadó (fodrász, kozmetikus, 

masszőr tevékenységhez). Megtekinthető előzetes 

telefonegyeztetés után: 06-94/558-452.

Hirdessen kedvezményes 

áron a Büki Újságban!

Tömböly Ágnes • mobil: 06-30/700-8624


