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Számos érdeklődő fordult meg a büki standnál

A csepregi csoport műsora ezúttal is sikert aratott

Harminchetedik alkalommal fogadta a láto-

gatókat a budapesti Utazás kiállítás február 27. 

és március 2. között. A rangos esemény Bük 

számára két elismerést is hozott: a Magyar 

Turizmus Zrt. Nyugat-dunántúli Regionális 

Marketing Igazgatósága a IX. Gyógy-Bor Na-

pok – Büki Gasztrofesztivált kiemelt rendez-

vényei közé sorolta, míg a Hotel Caramellt 

a Magyar Turizmus újabb három évre szóló 

minőség díjával jutalmazták.   

A vásárra ellátogatott Németh Sándor 

polgármester, Németh Violetta, az Idegen-

forgalmi és Településfejlesztési Bizottság el-

nöke és Kerekes Szilárd, a Bükért Vállalko-

zók Egyesületének elnöke is. A büki standot 

pedig sok más mellett Kovács Ferenc, a Vas 

Megyei Közgyűlés elnöke is felkereste. 

A Magyar Turizmus Zrt. Nyugat-dunántúli 

Regionális Marketing Igazgatósága három 

– Vas, Győr-Moson-Sopron és Zala – megye 

turisztikai vállalkozásainak, egyesületeinek, 

Tourinform irodáinak kínált lehetőséget aján-

latai megjelenítésére. 

– Bük továbbra is meghatározó szerepet 

játszik a turisztikai életben, és azt gondolom, 

hogy ennek megfelelően méltó helyre ke-

rültek a büki kiállítók. A csarnok közepén, az 

egyik legforgalmasabb út mentén tekint-

hették meg a büki, bükfürdői ajánlatokat 

az érdeklődők – tudtuk meg Tama Istvántól, 

a regionális marketing igazgatóság igazga-

tójától.

(Az Utazás kiállításról készített

összeállításunkat az 5. oldalon olvashatja!) 

Utazás kiállítás elismerésekkel

A farsangi szezon egyik legmeghatáro-

zóbb eseménye évről évre az Asszonyfar-

sang. Február 21-én közel 450-en szóra-

koztak hajnalig a rendezvényen.  

A népszerű farsangi mulatság mára ki-

nőtte a művelődési ház színháztermét, és 

a szervezők a lehető legjobban döntöttek, 

mikor helyszínét a sportcsarnokba tették át.

A megjelenteket stílszerűen asszonynak 

öltözve köszöntötte Tóth Tamás intézmény-

vezető és kívánt jó szórakozást mindenki szá-

mára, majd átadta a szót az est házigazdájá-

nak Barasics Edinának. Egymást váltották a 

színpadon az amatőr csoportok felhőtlen 

szórakozást nyújtva mindenki számára. 

(Folytatása a 6. oldalon!)

Így mulatunk mi!

112 millió forint vissza nem térítendő támogatásra pályázhatott Bük Város Önkormányzata 

a Belügyminisztériumnál köszönhetően annak, hogy 2012 év végén nem volt adóssága, 

melyet a Magyar Államnak át kellett volna vállalnia. A pályázat benyújtásáról – melynek 

határideje március 6. volt – a március 5-ei rendkívüli képviselő-testületi ülésen döntöttek. 

(További részletek a 3. oldalon!) 

112 millió forintra pályáztak
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Mindent elsöprő erejű élményre számít-

hat az, aki megnézi a Catherine Gal lag her 

vezette ír sztepptánc produkciót márci-

us 22-én szombaton a Büki Művelődési 

és Sportközpont, Könyvtár  színpadán.

A Queen of the Dance az ír sztepp-

tánc legkiválóbb táncművészeiből álló 

társulat. Szólótáncosa és koreográfusa 

az ír nemzeti bajnok és többszörös vi-

lágbajnok Cat herine Gallagher, aki tag-

ja volt a világhírű Riverdance együttes-

nek és megannyi vezető társulatnak, 

akik eme jeles műfajban szórakoztatják 

a közönséget.

Fantasztikus, hogy egy ilyen tehet-

ség áll a szuperprodukció élén, ami már 

csak amiatt is kivételes, mert a világon 

egyedüliként koreografál és vezet nő-

ként ír sztepp tánctársulatot. A nőies-

ség annak minden emocionális többletével, 

kreativitásával, fi nomságával, kirobbanó len-

dületességével meg is mutatkozik az elő-

adásban, mely egyszerre tartalmaz auten-

tikus ír elemeket és Catherine izgalmas, 

újszerű, modernebb zenei alapokra helye-

zett koreográfi áját. A Queen of the Dance egy 

új, különleges színfolt az ír tánc és a tánc-

művészet világában, amelyet frenetikus élő-

zenekaros dallamok kísérnek. A géppuska-

lábú táncosok lábdobpergésének hangja 

szinte extázisba hozza a közönséget. Cat he-

rine dinamikus, szenzációs és lélegzetállító 

szólókat táncol. Szabad szemmel szinte alig 

követhető, ahogyan a profi  táncművészek-

ből álló társulat elképesztő sebességgel 

szteppel a színpadon.

A művésznő – megismerve az országok 

lelkületét és kultúráját –, megjeleníti, sőt fel-

dolgozza a rá hatást gyakorolt életérzése-

ket és benyomásait koreográfi áiban. Rajong 

Magyarországért, s a hazai közönség tiszte-

letére a magyar néptánc elemeit, a magyar 

zenei motívumokat is beleszövi ír sztepp-

tánc show-jába!

Catherine öt évesen kezdett táncolni. Te-

hetsége hamarosan nyilvánvalóvá vált, 

minden idők legfi atalabb ír sztepp tán-

cosaként tüntették ki az Írország Nem-

zeti Bajnoka címmel.

Catherine létrehozta saját produkci-

óját Queen of the Dance néven, mely 

pergő ritmusával, zenéjével, varázsla-

tos látványával mindenképpen magá-

val ragadja, sőt energetizálja a nézőt.

Jöjjön el, nézze meg Catherine Gal-

lagher és a műfaj legtehetségesebb 

táncosaiból álló együttes produkcióját!

 22. 19 óra

Jegyek korlátozott számban kapha-

tóak.

Helyszínen: Büki Művelődési és Sport Köz-

pont; 9737, Bük, Eötvös u.11.; Tel: 94-558-409.

Tourinform Iroda: Bük, Eötvös u. 11. Tel./

Fax: +36-94/558-419; Tourinfo Iroda: Bükfürdő 

Autóbusz pályaudvar Tel.: +36-94/ 558-416

Valamint az IRISHDANCE.HU weboldalon 

és az INTERTICKET országos üzlethálózatában.

Írország Hercegnője Bükfürdőre látogat! 
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A Queen of the Dance látványos előadással készül Bükre is 

Sok érdeklődőt vonzott idén is az Iparos 

bál és a Horgászbál. Mindkét társasági 

eseménynek a Fürdő étterem adott ott-

hont. 

Hagyományosan február első szombat-

ján rendezte meg a Büki Iparoskör az Iparos 

bált, ahol a lehulló ónos eső ellenére 75-en 

mulattak. A bálozók igazán fi nom ételkü-

lönlegességekből válogathattak, hiszen az 

újházi gyöngytyúkleves és a vadhússal töl-

tött, vadas mártásos palacsinta után hatféle 

menü közül választhattak. Így 

asztalra került burgundi szarvas 

sült burgonyakrokettel és áfo-

nyával, mézes kacsacomb zsem-

lyegombóccal, párolt káposztá-

val, Cordon bleu rizi-bizivel és 

vegyes salátával, fokhagymás 

cigánypecsenye hagymás tört-

burgonyával és vegyes salátával, 

rántott csirkemell hasábburgo-

nyával és vegyes salátával, vala-

mint a vegetáriánu-

sok számára grill e-

zett kecskesajt salá-

taágyon. Desszertként diós-ka-

ramellás szeletet szolgáltak fel 

csokoládé öntettel. A rendezvé-

nyen megjelent Németh Sán-

dor polgármester, Patthy Sándor 

képviselő és Tóth Tamás, a mű-

velődési ház igazgatója is. A haj-

nalig tartó mulatságon Czene 

Zoltán zenélt. 

Mintegy 100-an vettek részt 

a horgászbálon február 22-én. 

Horgászbállal zárult a báli szezon
y 
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Mintegy százan mulattak a horgászbálon

A jó hangulatú társasági eseményen részt 

vett Puskás Norbert, a Vas Megyei Horgász-

szövetség ügyvezetője és Németh Sándor 

polgármester is. Családias hangulatban haj-

nali fél 4-ig szórakoztak a bálozók, akik idén 

rekordszámú tombolajegyet vásároltak. Sza-

bó József elnök megköszönte a szponzorok 

támogatását, akiknek köszönhetően sok 

tombolatárgyat oszthattak ki az idei évben.   

T. Á. 

fotók: Cseh Gábor
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a Czene Zoltán zenélt az Iparosbálon



A K T U Á L I S  • Büki Újság

2 0 1 4 .  m á r c i u s  1 4 .  •  3

(Folytatás az 1. oldalról!)

A Fürdőbálon jelentette be dr. Hende Csaba 

honvédelmi miniszter: kormánydöntés szü-

letett arról, hogy azok a települések plusz 

állami pályázati forráshoz juthatnak, melyek-

nek 2012 végén nem volt tartozásuk, és így 

kimaradtak az állami adósságátvállalásból. 

A Belügyminisztérium által meghirdetett pá-

lyázat a 3-5000 fős települések számára 112 

millió forint vissza nem térítendő állami tá-

mogatást jelent. 

A képviselő-testület március 5-ei ülésén 

döntött a pályázat benyújtásáról. A város-

atyák egyhangúlag megszavazták azt is, hogy 

az idősek otthona új szárnyának bővítésére 

pályáznak. A projekt teljes bekerülési költsége 

a tervek szerint 300 millió forintra rúg. A bő-

vítés megvalósításával az ellátottak száma 

az idős otthonban 24 főre emelkedhet. 

A rendkívüli ülésen határoztak arról is, 

hogy a maximálisan igényelhető 5 millió fo-

rintra pályáznak az I. világháborús emlékmű 

renoválásához a Közép- és Kelet-európai Tör-

ténelem és Társadalom Kutatásáért Közala-

pítvány XX. század Intézete pályázatán. A szo-

bor felújítására a tervek már elkészültek, a tel-

jes rendbetétel, valamint a környezet meg-

újítás bruttó 8,3 millió forintba kerül.

Az Ablánc-díj odaítéléséről is tárgyalt a 

testület. Dr. Gyurácz József ötlete nyomán 

fogalmazódott meg a díj megalapításának 

gondolata. Az Ablánc-díjat azok a Felsőbüki 

Nagy Pál Általános Iskolába járó felső tago-

zatos diákok kaphatják, akik sok más mellett 

a természetismereti tárgyakban jeleskednek, 

ehhez kapcsolódóan vesznek részt tanulmá-

nyi versenyeken, és a természet védelméért 

sokat tesznek. A díjjal Nagy Csaba képző-

művész által alkotott plakett és 20.000 forint 

pénzjutalom jár. A díj odaítélését első olva-

satban hagyták jóvá a képviselők. A város-

atyák elfogadták az első lakáshoz jutók tá-

mogatásáról szóló rendeletet is. 

Tömböly Ágnes 

112 millió forintra pályáztak

2 milliárd 575 millió 224 ezer forint fő-

összeggel fogadta el ez évi költségvetési 

rendeletét a képviselő-testület február 

14-én. 

Az előterjesztésből kiderül, a tervezett ki-

adások 44,9 százalékát működésre, 42,4 szá-

zalékát felhalmozási célra fordítják. Az 

önkormányzati pénzeszközök 87,3 szá-

zalékát kötötték le, így 327 millió forint 

tartalékot tudtak elkülöníteni. 

Futó István könyvvizsgáló hozzá-

szólásában kiemelte, a rendeletterve-

zet megfelel a formai és tartalmi elvá-

rásoknak. Az államháztartási számvitel 

január 1-jétől teljesen átalakul, az új 

rendelet már e szerint készült. Ez tulaj-

donképpen az 1982-ig érvényes rovat-

rendet hozza vissza. Megszűnik a 

pénzmaradvány fogalma és a féléves 

beszámoló is – tudtuk meg a könyv-

vizsgálótól. Futó István felhívta arra is a fi -

gyelmet, hogy Bük város helyi adó erő ké-

pes sége miatt 119 millió 515 ezer forinttal 

kevesebb központi támogatást kap 2014-ben. 

Ez egy 15 ezer fős város adópotenciáljának 

felel meg – húzta alá. Kiemelte még, 2014 

akár a beruházások éveként is tekinthető, 

hiszen több mint 1 milliárd forint fejlesztést 

tervez az önkormányzat. 

A bizottságok egyhangúlag támogatták 

a rendelettervezet megszavazását, ennek 

megfelelően a képviselő-testület is egyhan-

gúlag hagyta azt jóvá. 

A városatyák döntöttek arról is, hogy az 

önkormányzat benyújtja a Vidékfejlesztési 

Minisztériumhoz hulladékszállító jármű be-

szerzésére pályázatát. A Parkom Kft. – mely-

ben a tavalyi év során szerzett az önkor-

mányzat 51 százalékos tulajdoni részesedést 

– gépparkjának átlagéletkora 20 év körüli, 

melynek fenntartása drága. Az új hulladék-

szállító autó beszerzési ára több mint 50 mil-

lió forintra rúg, az önkormányzat 52,9 millió 

forintra pályázik. A minisztérium 428 millió 

forint keretösszeget különített el erre a célra 

– tudtuk meg Molnár Zoltán pályázati refe-

renstől. A képviselők jóváhagyták a pályázat 

benyújtását. 

A 70. évforduló apropóján idén Holo-

kauszt emlékévet tartanak. Ehhez kapcsoló-

dóan 200.000 forint önkormányzati támo-

gatást szavazott meg a testület Bük Város 

Roma Nemzetiségi Önkormányzata ál-

tal szervezendő megemlékezés támo-

gatására.  

Két óvodai csoportot helyeznek át 

a Csodaország óvoda felújítása miatt 

az evangélikus gyülekezeti házba. Ép-

pen ezért a Kossuth utca 14-16. szám 

előtt új parkolókat építenek a gyerekek 

biztonságos közlekedése érdekében. 

Az öt parkoló kialakítása nettó 3,8 mil-

lió forintba kerül. A gyülekezeti házban 

a tálaló konyha megfelelő felszerelése 

érdekében további önkormányzati be-

ruházás is történik, melyről már márci-

us 5-én határoztak a képviselők.  A gyüleke-

zeti házat március 21. és június 30. között 

ingyenesen használhatja az önkormányzat, 

egyedül a rá eső rezsiköltségeket kell fi zet-

nie. A szükséges mosogató kialakítására pe-

dig bruttó 230 ezer forintot szavazott meg 

a testület. Az udvaron a tereprendezés meg-

történt, és már néhány fajátékot is át tudtak 

vinni az óvodából.

Tömböly Ágnes 

Elfogadták az idei költségvetési rendeletet
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ruMár készülnek az új parkolók a gyülekezeti ház előtt

Bük Város Önkormányzatának Képvise-

lő-testülete tisztelettel meghívja Önt és 

kedves családját az 1848/49-es forrada-

lom és szabadságharc évfordulójának 

tiszteletére rendezett ünnepi megemlé-

kezésre. 

10 órakor az 1848/49-es Hősi emlékmű-

nél beszédet mond Taródi Lajos, a Dr. Hor-

váth Tibor Szociális Köz pont intézményve-

zetője, Bük város képviselő-testületének 

tagja. Az ünnepi megemlékezés 11 órakor 

a művelődési központban folytatódik. Be-

zák János és a városi könyvtár gyűjtemé-

nyéből kiállítás nyílik, melyet maga Bezák 

János ajánl az érdeklődők fi gyelmébe. Köz-

reműködnek a Sok-szín-pad Társulat vers-

mondói, a Keltike és Napvirág együttes, a 

Gencsapáti Hagyományőrző Néptáncegyüt-

tes és a körmendi Batthyány Lovas Bandé-

rium.  

Március 15-ei 
ünnepség
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A Büki Közös Önkormányzati Hivatal fel-

hívja a lakosság fi gyelmét, hogy március 

24. és 28. között lehetősége lesz az e-hul-

ladék szabályszerű elhelyezésére.

A felesleges és használhatatlan hűtőket, 

elektromos gépeket, tv-ket, számítástechni-

kai eszközöket, stb. a Parkom Nonprofi t Kft. 

telephelyén (Jókai u. 24.) ügyfélfogadási idő-

ben a fenti napokon díjmentesen el lehet 

helyezni. 

Az onnan történő környezetkárosítás nél-

küli elszállítást, valamint a feldolgozást, sem-

legesítést az erre feljogosított szakcég végzi.

Kérjük a lakosságot, hogy az e-hulladék 

telephelyre való eljuttatásával tegyék lehe-

tővé a szabályszerű elszállítást, és ne adjanak 

lehetőséget a guberálók vandál tevékenysé-

gének, hiszen emiatt elsősorban az ingatla-

nok tulajdonosai bosszankodnak, és a szét-

vert készülékek maradványait is Önöknek kell 

eltávolítani. További információk és egyezte-

tés: Parkom Nonprofi t Kft 94/558-461.

Büki Közös Önkormányzati Hivatal 

Felhívás e-hulladék 
elhelyezésére

A köztársasági elnök az országgyűlési 

képviselők 2014. évi választását 2014. 

április 6. napjára (vasárnap) tűzte ki.

A választással kapcsolatos helyi feladato-

kat a Büki Közös Önkormányzati Hivatalban 

(Bük, Széchenyi u. 44., telefonszám: 94/358-

006; e-mail: buk@t-online.hu; fax: 94/558-312) 

működő helyi választási iroda látja el Bük és 

Iklanberény települések vonatkozásában. Ve-

zetője a jegyző, hirdetményei a Hivatal hirde-

tőtábláján kerülnek kifüggesztésre.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. 

törvény 103. §-a szerint lehetőség van arra, 

hogy a mozgásában egészségi állapota vagy 

fogyatékossága miatt gátolt választópolgár 

mozgóurna segítségével szavazhasson.

A mozgóurna iránti kérelmet legkésőbb 

2014. április 4-én 16 óráig kell benyújtani 

a helyi választási irodához, amelynek sza-

vazóköri névjegyzékében szerepel a válasz-

tópolgár vagy a szavazás napján, legkésőbb 

15 óráig kell megérkeznie a szavazatszám-

láló bizottsághoz.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. 

törvény 250. §-a szerint az átjelentkezésre 

irányuló kérelmet az a lakcíme szerinti sza-

vazóköri névjegyzékben szereplő választó-

polgár nyújthatja be, aki a szavazás napján 

Magyarország területén, de a magyarorszá-

gi lakcíme szerinti szavazókörtől eltérő sza-

vazókör területén tartózkodik. (Korábban az 

ilyen választópolgárok igazolással szavazók 

voltak.) A kérelmet legkésőbb 2014. április 

4-én 16 óráig kell benyújtani a helyi válasz-

tási irodához, amelynek szavazóköri névjegy-

zékében szerepel a választópolgár. Az átje-

lentkező választópolgár eddig az időpontig 

módosíthatja vagy visszavonhatja átjelent-

kezési kérelmét. A választási eljárásról szóló 

2013. évi XXXVI. törvény 259. §-a alapján a sza-

vazás napján külföldön tartózkodó választó-

polgár a külképviseleti névjegyzékbe 

való felvételét kérheti a helyi választási 

irodától 2014. március 29-én 16 óráig. 

A névjegyzékbe vételről szóló értesítőt 

a Nemzeti Választási Iroda küldte meg a név-

jegyzékben szereplő választópolgárok részé-

re. Ha a választópolgár nem kapta meg, az 

megsemmisült vagy elveszett a helyi válasz-

tási irodától új értesítőt igényelhet. (A szava-

zásnak nem feltétele az értesítő bemutatása.) 

A fentieken kivételektől eltekintve sza-

vazni a lakóhely szerint illetékes szavazókör-

ben szavazhat a választópolgár, amelyhez az 

szükséges, hogy igazolja személyazonos-

ságát, lakcímét vagy személyi azonosító-

ját. Ha ez igazolványok bemutatásával nem 

történik meg, a szavazatszámláló bizottság-

nak vissza kell utasítania a választópolgárt.

A személyazonosságot a következő érvé-

nyes igazolványok bemutatásával lehet iga-

zolni:

•  lakcímigazolvány és

a) személyazonosító igazolvány vagy 

b) útlevél vagy

c) vezetői engedély;

•  lakcímet vagy személyi azonosítót tartal-

mazó személyazonosító igazolvány.

Felhívjuk a választópolgárok figyel-

mét, hogy a Baross utca lakói nem a 3. 

(Evangélikus Gyülekezet Közösségi Háza 

Kossuth u. 14.), hanem a 2. szavazókör-

ben (Művelődési Ház, Eötvös u. 11.) sza-

vaznak.

A szavazatszámláló bizottságok tagnév-

sora alakuló ülésüket követően haladéktalanul 

a www.buk.hu honlapon kerül közzétételre.

Dr. Tóth Ágnes, jegyző HVI vezető

A Helyi Választási Iroda közleménye

Március 9-én tartotta rendes éves közgyűlé-

sét a büki Horgász Egyesület. A művelődési 

házban a bejegyzett tagok több mint fele 

megjelent. A rendezvényen Puskás Norbert, 

a Vas Megyei Horgászszövetség ügyvezetője 

tartott előadást a horgászokra vonatkozó új 

jogszabályokról és azok végrehajtásáról. 

Haltelepítés történt a héten városunkban. 

A horgásztóba március 12-én öt mázsa há-

rom nyaras pontyot és 150 kilogramm elő-

nevelt csukát engedtek a szakemberek.  

Horgász hírek

Múlt, jelen, jövő városunk Bük címmel 

másodízben tartott pódiumbeszélgeté-

seket Pomezanski György a városházán 

március 6-án este. 

A közismert újságíró vendégei között el-

sőként Csonka Jenő, nyugalmazott iskola-

igazgatót köszöntötte. Beszélgetésük során 

sok más mellett felelevenítették a tanyasi 

iskolák hangulatát, az osztatlan osztályok 

előnyeit és hátrányait. Közben fényképek 

villantak fel előbb horvátzsidányi, majd a Fel-

sőbüki Nagy Pál Általános Iskola egykori di-

ákjairól. 

Pomezanski György Melkovics Tamást a 

többi közt arról kérdezte, hogy méltatlanul 

nem ismerjük-e Felsőbüki Nagy Pált. A fi atal 

író-történész kifejtette, Felsőbüki Nagy Pál 

politikai karrierjének tragédiája, hogy míg 

fi atal éveiben előremutató gondolkodásá-

val megelőzte korát, addig mintegy 40 éves 

politikai pályafutása végén attól jóval elma-

radt. Miközben ő maga és gondolkodása 

nem változott, a körülötte lévő világ nagyot 

fordult. 

Falussy Péterrel, a művelődési ház sport-

szervezőjével a régi csapatokról és a város 

új, sportturizmusban rejlő lehetőségeiről is 

beszélgetett a házigazda. Így szóba került, 

hogy a BTK alapítói mezeiket egykor a saját 

maguk által szervezett színházi előadások 

bevételeiből vásárolták, és hogy a sport ön-

feledt szórakozást jelentett sokak számára.  

T. Á. 

Múlt, jelen, jövő
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Február 27. és március 2. között rendezték meg a budapesti 

Utazás Kiállítást, mely több évtizede a turisztikai szakma és az 

utazni vágyók legjelentősebb hazai találkozóhelye. A kiállítás 

ideje alatt a Hungexpo G pavilonjában kapott helyet a PORT 

Bringaexpo. A 600 m2-es látogatói tesztpályán elsősorban kü-

lönleges kerékpárokat (elektromos, fekvő, tri cikli stb.) pró-

bálhattak ki az érdeklődők. 

Szintén nagy érdeklődés kísérte az 

Afrika Expót, amely az afrikai vendég-

szeretetet, azaz a Terangát varázsolta 

Budapestre. A non-profi t szervezetek 

standjainál dél-afrikai, tanzániai, kongói, 

ugandai árvaházak, iskolák, egészség-

ügyi és állatvédelmi projektek életébe 

nyerhettek betekintést az érdeklődők, 

továbbá önkéntességgel összefüggő 

lehetőségekről tájékozódhattak. Az áru-

sok standjain pedig eredeti, Afrikában 

készült kézművesipari termékek, euró-

pai szabásmintára afrikai textilekből 

készült ruhaköltemények, kongói rafi a szőttesek, egyedi Afrika-min-

tás pólók, afrikai hangszerek, ékszerek és lakberendezési termékek 

várták az érdeklődőket.

Az idei kiállítás külföldi díszvendége Tunézia, belföldi díszvendége 

Pécs városa, kulturális díszvendége pedig Matyóföld volt. 

Bük, Bükfürdő az A pavilonban, a Nyugat Dunántúli régiós stan-

don kapott helyet. TDM szervezetünk a Bükfürdő Gyógy- és Élmény-

centrum, a Hotel Caramell, a Danubius Health&Spa Resort Bük, a Ho-

tel Piroska, az Apartman Hotel, valamint a Hunguest Hotel Répce és 

Répce Gold és a magánszálláshelyek képviselőivel hat pulton nép-

szerűsítette fürdővárosunkat. 

A kiállítás nyitó napján, csütörtökön, 

a szakma képviselői számára nyílt lehe-

tőség személyes találkozóra, valamint 

előadások színesítették a programot. 

Péntektől vasárnapig a látogatóké volt 

a főszerep, új kiadványaink nagy nép-

szerűségnek örvendtek, és konkrét szál-

lásajánlatokat is kerestek standunkon. 

Szombat délután személyes találkozót 

szerveztünk az Eurovíziós Dalverseny 

döntős csapatával, a Vas megyei kötő-

désű New Level Empire együttes tag-

jaival és másik meghívott együttes, a 

büki-soproni Mu zik fabrik népszerű da-

lát is többször hallhatták a vásárlátogatók. Az általuk felajánlott ze-

nei cd-ket nyereményjátékunk szerencsés résztvevői vihetik haza. 

A turisztikai vásár jó lehetőséget nyújtott Bük, Bükfürdő sokoldalú 

ajánlatainak bemutatására, bízunk benne, hogy sok vásárlátogatót 

köszönthetünk városunkban.                     
Horváth Lívia

Ismét megjelentünk az Utazás Kiállításon

(Folytatás az 1. oldalról!)

Tama István elárulta, a IX. Gyógy-Bor Napok 

– Büki Gasztrofesztivál elnyerte az általuk pá-

lyázat keretében meghirdetett Nyugat-du-

nántúli régió kiemelt kulturális- és örökségtu-

risztikai rendezvénye címet, melyet hat ren-

dezvénynek ítéltek oda az idei évben. 

– A pályázat keretében olyan ese-

ményeket kerestünk, melyek egyediek 

és autentikusak. Úgy látjuk, miután Bü-

kön a gyógyításnak kiemelt szerep jut, 

a gyógybornapok és gasztrofesztivál 

abszolút megfelel ezen elvárásoknak 

– húzta alá az igazgató. 

Másodízben kapta meg a Magyar 

Turizmus Minőség-díját a Hotel Cara-

mell. Az elismerő oklevelet Klára Ág-

nes, a szálloda ügyvezető igazgatója 

vette át a szakmai vásáron.

– 2010-ben három évre már meg-

kaptuk a minőség díjat, örülök, hogy ismét 

sikerült elnyernünk a szakmai elismerést – 

mondta el Klára Ágnes. – Ez azt jelenti szá-

munkra, hogy a turisztikai szakma is úgy 

látja, szolgáltatásaink színvonala továbbra is 

megfelel a minőségi elvárásoknak. Ez ven-

dégeink számára minőséggaranciát jelent. 

Az Utazás kiállításon idei kínálatunkat, ren-

dezvényeinket és természetesen a Kristály 

tornyot népszerűsítettük.

A büki standon a magánszállásadók is be-

mutatták prospektusaikat. Tóth Béla az egye-

sület elnöke kérdésünkre kifejtette: – A Büki 

Szobakiadók Szövetsége alakulása óta min-

den kiállításon részt vesz. A TDM standján 

most ingyenesen népszerűsíthettük a kata-

lógusainkat és ajánlhattuk szállásainkat. Úgy 

látom, az Utazás kiállítás a korábbi évekhez 

képest vesztett jelentőségéből, a standok mé-

rete évről évre csökken, de ez olyan vásár, 

ahol mindenképpen meg kell mutatnunk 

magunkat. Számunkra azért is fontos ez az 

esemény, mert lehetőségünk nyílik az orszá-

gos szakmával találkozni, tapasztalatainkat 

megosztani. Így egyeztetünk a hévízi és a 

hajdúszoboszlói kollégákkal is. 

A Bük, Bükfürdő Közhasznú Turiszti-

kai Egyesület nemcsak új kiadványok-

kal, hanem egy ökokockával is készült 

az idei vásárra.

– Célunk a kockával az volt, hogy 

megmutassuk: Bük egy jó dobás, ahol 

a fürdő mellett számos aktív kikapcso-

lódási pont található, melyek már ta-

vasszal is elérhetők. Így itt sok más mel-

lett jó levegő, madárcsicsergés, csend 

és nyugalom, Kneipp park, kerékpáro-

zási lehetőség, felnőtt játszótér, a Rép-

ce vidék fl óráját és faunáját bemutató 

tanösvény várja a pihenni vágyókat – 

tájékoztatott Spilenberg Andrea, a szerve-

zet elnöke. Hozzátette, a kockára egy mókus 

is felkerült, és hamarosan az állatról ismerte-

tő táblát helyeznek el a város több pontján.

Az elnök beszámolt arról is, hogy megérke-

zett az új rendezvénysátor, melyhez a forrást 

pályázat keretében nyerték el.   
    Tömböly Á.
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(Folytatás az 1. oldalról)

A csepregi csoport komédiája Etelkáról, az 

özvegyről szólt, aki fortélyos tervet eszel ki 

egy jómódú férj megszerzésére. A fordulatos, 

poénokban gazdag történet végén Etelka 

ugyan nem kel el, de a közönség számára ez 

nem okozott csalódást. A csoport később 

még visszatért, felejthetetlen Boney M pro-

dukcióval nyűgözte le a nézőket, akik üte-

mes tapssal kísérték a látványos 

bemutatót. A gyógyfürdő női 

csapata a 86. Oscar díj átadóba 

engedett bepillantást musica-

lekkel és örökzöld slágerekkel. 

A humorban gazdag, jó hangu-

latú előadást vastaps követte. 

Nem maradtak el a sikolyok 

és a bekiabálások a Hegyfalusi 

Háncs Néptáncegyüttes ötletes 

és olykor-olykor gátlásokat mellő-

ző fellépésénél. Az Asszonyfar-

sang történetében – mondhat-

juk egyedülálló módon – a lá-

nyok, asszonyok produkciói után egy fiú 

csapat is bemutatkozott, óriási sikerrel. A höl-

gyek díjazták a merész vállalkozást, és egy-

hangúan szavazták meg: a fi úk maradhattak 

a buli hátralévő részében is.  

A rendezvény sztárvendége L. L. Junior 

volt, az est hátralévő részében pedig a ba-

latonfüredi Búgócsiga zenekar játszott.  

T. Á. 

Így mulatunk mi! Éjszakai fürdőzés

Ezo nap
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T. Á. 

Tánc és móka – a fürdő csapata zenés műsorral rukkolt elő

Éjszakai fürdőzés keretében fogadta rajon-

góit Vastag Tamás március 7-én a Bükfürdő 

Gyógy- és Élménycentrum Élményfürdőjé-

ben. A népszerű popénekes stílusosan Tamás 

névnapon köszöntötte a program hölgy-

vendégeit Nőnap alkalmából. Bár az énekes 

Bükfürdőre utazása némi fennakadással járt, 

fellépését nemcsak a fi atal, hanem az idő-

sebb korosztályhoz tartozó vendégkör is lel-

kesedéssel fogadta. Az esti programot a 

vizes attrakciók mellett karikatúra rajzok, 

cocktail-bár, fi lmvetítés is gazdagította. 

Wellner

A büki gyógyfürdő és élménycentrum a következő he-

tekben is gazdag programkínálattal várja a feltöltődni 

vágyókat. A következő újság megjelenéséig az alábbi 

programlehetőségek várják az ide érkezőket. 

• Március 15.  A „Háncs” néptáncegyüttes folklórműsora

• Március 16.  Inci-fi nci bohóc „Kalóz party”-ra várja a gyer-

mekeket

•  Március 22  A Víz Világnapja alkalmából a Bükfürdő Gyógy- 

és Élménycentrum 3–14 éves gyermekek szá-

mára rajzpályázatot hirdet három kategóriá-

ban A víz, ahogyan én látom címmel. Óvodás, 

általános iskolás alsó és felső tagozatos gyer-

mekek pályamunkáit várja a zsűri. A rajzok ki-

állítás keretében két hétig megtekinthetők a 

fürdő átriumában, ill. belépőül is felhasználha-

tók a www.bukfurdo.hu honlapon pontosított 

kiírás szerint. A nyertes rajzok további külön 

díjazásban részesülnek. 

• Március 30. Fúvós térzene

•  Április 4.     Bolondos április címmel Éjszakai fürdőzés kere-

tében Aranyosi Péter humorista várja műsorá-

val a fürdő vendégeit.

•  Április 6. Zumba táncbemutató

• Április 13. A Pinka Band tamburazenekar műsora

Büki Gyógyfürdő Zrt.

Programelőzetes
Egyszer volt hol nem volt, kezdődne egy szép mese,
Született valahol egy icuri-picuri kutya gyerek.
Hófehér bundácskája, fekete orrocskája,
Gyönyörű nagy sötét szeme, maga volt a szépség, a szeretet.

Aztán eljött az én névnapom,
Nagyot kívántam, vajon megkapom?
Vágytam a szeretetre, vágytam, hogy szerethessek,
„Nem kell nekem földi hívság, elég a szeretet, nem kell más.”

Elérkezett a nagy nap, a család sürög-forog,
Huncut susogás, szervezkedés a hátam mögött folyvást-folyt.
Egyszer csak elém álltak egy kicsike dobozkával,
Fülig ért a szájuk: – Anyu ezt neked hoztuk, sok boldogságot.

Izgatottan bontottam, kerestem a doboz tartalmát,
Elsírtam magam, mikor megláttam benne, piros masnival a kutyuskát.
Óh, édes Istenem, ezt akartam, ezt kívántam én.
Hogy szerethessem, hogy gondozhassam ezt a kicsi lényt.

Sok boldogságot, sok örömet, sok szeretetet kaptunk tőle, míg élt,
Míg el nem jött az-az ember, aki kioltotta az életét. 
Légpuskával, célzott lövést adott le az utcáról a házunk felé,
És eltalálta az udvaron játszadozó kiskutyánknak a tüdejét.

Még utolsó erejével futott a férjem felé,
Nagy fekete szemével segítséget kért.
De mielőtt odaért volna, összeesett és elvesztettük őt.
A kertünkben áll egy sírhalom, keresztfáján, Roky 3 évet élt.

Berényiné

Roky kutyám emlékére!

Március 30-án Ezo napot tart a Hotel Ca ra-

mell, ahol az érdeklődők előadásokat hallgat-

hatnak a spiritualitás és a természetes gyógy-

módok tükrében. Az előadások mellett egész 

napos gyerekprogramok és kiállítók ígérnek 

tartalmas kikapcsolódást. A belépőjegy ára 

3.000 forint.
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Masszázs bón
Masszázs bón akció keretében március 10. és 

április 11. között hétfőtől péntekig minden 

felnőtt belépőjegyet, családi jegyet vagy 

felnőtt bérletet vásárló vendég a 30 perces 

kényeztető masszázsok egyikét 1000 Ft ked-

vezménnyel vásárolhatja meg, melyet egy 

következő belépés alkalmával hétfőtől pén-

tekig vehet igénybe. 

A Büki Gyógyfürdő Zrt. igazgatósági tagjá-

nak, Marjay Gyula az MNV ZRt. főigazgatója 

közbenjárására a korábban már létező és 

kedvelt Budapest-Bükfürdő autóbuszjáratot 

sikerült visszaállítani, amely előreláthatólag 

a szezontól ismét közlekedik Budapest-

Bükfürdő-Kő szeg között. A vendégek Bük-

fürdőre történő utazásának könnyítésével 

a buszjárat várhatóan újabb vendégforgal-

mat generál majd a település és a fürdő szá-

mára egyaránt.                  
 Büki Gyógyfürdő ZRt.

Visszaáll az
autóbuszjárat 

Sikeres évet zárhatott 2013-ban is a vá-

rosi könyvtár. Idén változatlan díjakkal 

és új rendezvénnyel fogadja az intéz-

mény az olvasókat. Haizler Lászlónéval, 

a Büki Művelődési és Sportközpont, 

Könyvtár intézményvezető-helyettesé-

vel beszélgettem. 

– A 2013-as év eredményei közül mire a leg-

büszkébb?

– 2012 végével két pályázatunk is elindult, 

azok minden megvalósult elemére büszke 

vagyok. A szívemhez a legközelebb azon-

ban a gyerekkönyvtár megújulása áll. 

Közel 26 millió forinthoz jutottunk a TIOP 

és a TÁMOP pályázatnak köszönhetően. A 

TIOP pályázat már lezárult, arról többször 

írtunk a Büki Újságban. Sok jelentkező volt 

a TÁMOP pályázatban meghirdetett számí-

tógép felhasználó képzésekre. 1200 fotót és 

2000 újságcikket töltöttünk fel a projekt ré-

szeként. Ma már okostelefonon is elérhető 

a könyvtár adatbázisa és készül az öt nyelvű 

honlapunk. Jól sikerült, és idén is tervezzük, 

hogy megrendezzük az olvasótáborunkat. 

29 mese érkezett meseíró pályázatunkra, és 

sikerrel zárult az illusztrációra kiírt pályáza-

tunk is. 26 esti mesét mondtak el büki köz-

életi személyek a Trió Tv kamerája előtt, me-

lyek adásba is kerültek. December 31-én 990 

regisztrált olvasónk volt, intézményünk 266 

napot tartott nyitva, mely idő alatt közel 

22 ezer dokumentumot kölcsönöztek ki 

könyvtárunkból.  

– A művelődési ház akadálymentesítése 

ugyancsak érintette a könyvtárat.  

– A beruházás eredményeként a könyv-

tár raktára a felére csökkent. Ennek nyomán 

sok könyvet selejteztünk, de arra nagyon 

odafi gyeltünk, hogy olyan köteteket távo-

lítsunk el a gyűjteményből, melyek régóta 

kevésbé vagy egyáltalán nem kölcsönöztek 

a könyvtárhasználók. Nagyon jól működik 

a megyei könyvtárral a könyvtárközi kölcsön-

zés, így valóban rengeteg dokumentum, 

könyv elérhető olvasóink számára. Egyéb-

ként több mint 20000 kötet dokumentum, 

a fürdőkönyvtárban pedig 4150 könyv talál-

ható. 

– Az állománybővítésnél mire szoktak fi -

gyelni?

– Elsősorban az olvasói igényeket vesz-

szük fi gyelembe. Tapasztalataink szerint első-

sorban a könnyed irodalmat keresik az olvasók, 

és sok gyerekkönyvet vásárolunk. A tavalyi 

Márai-programnak köszönhetően 250.000 

forintért tudtunk főként gyerekkönyveket 

venni. Folyóirat kínálatunk is jelentős, 93 féle 

havi-, heti és napilap várja a könyvtárhasz-

nálókat, amire ugyancsak büszkék vagyunk. 

– Mik az idei tervek?

– Olvasószemüveg címmel író-olvasó ta-

lálkozókat szeretnénk szervezni. Várhatóan 

április 11-én, a költészet napján Vámos Miklóst 

fogadjuk. Célunk az, hogy a könyvtár az ott-

hon és család után a harmadik választott hely 

legyen mindenki számára, ahol barátságok 

születnek, ahol az emberek kikapcsolódnak, 

és ami olcsón elérhető mindenki számára. 

Tömböly Ágnes

Közel 1000 regisztrált olvasó a könyvtárban 

34 végzős diák kapott szalagot február 

21-én a művelődési ház színháztermé-

ben a Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola 

és Szakiskola szalagavató ünnepségén. 

– Huszonegy pincér és tizenhárom sza-

kács tanuló ruhájára került szalag február vé-

gén. Két évig közismereti képzésben vettek 

részt, majd a 11. és 12. évfolyamon szakmai 

képzést kaptak. Ők azok a diákok, akiknek 

már az első szakmai év végén egy szintvizs-

gát kellett tenniük, ami feltétele 

volt egyrészt annak, hogy részt 

vehessenek a szakmai képesítő 

vizsgán, másrészt hogy szakmai 

tanulmányi versenyeken indul-

hassanak – tájékoztatott Pócza 

Csaba. A Felsőbüki Nagy Pál Ál-

talános Iskola és Szakiskola igaz-

gatója hangsúlyozta, idén is el-

mondható, hogy a tanulóknak 

elhelyezkedési gondjaik várha-

tóan nem lesznek. Sokan közü-

lük a mostani gyakorlati helyü-

kön maradnak, és továbbra is 

magas azok száma, akik külföldön kívánnak 

a szakmájukkal boldogulni. 

Az intézményvezetőtől megtudtuk még, 

hogy Laczó Csilla és Szanyi Hajnalka osztály-

főnökök diákjai végső búcsút április 30-án 

szerdán 17 órakor vesznek a ballagási ün-

nepség keretében.  

Tömböly Á.

fotó: Varga Zsolt

Szalag került a végzősök ruhájára
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fotó: Varga Zsolt

21 pincér és 13 szakács tanuló ruhájára került szalag

KEDVES OLVASÓ!

A Büki Újság következő ünnepi száma közvetlenül Húsvét előtt, április 18-án fog megjelenni. Lapzártánk előtte héten szerdán, 

április 9-én lesz. A bukiujsa@gmail.com címen várjuk olvasói leveleiket, újsággal kapcsolatos észrevételeiket. A szerkesztő-bizottság
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A büki általános iskola diákjai a hagyo-

mányokhoz hűen az idén is két hétvé-

gén szórakoztatták szüleiket, tanárai-

kat, társaikat és a szép számú érdeklődő 

közönséget.

A felsősök kezdték idén a mulatozást. 

A TRIO TV büki különkiadását jelenítették 

meg az évfolyamok különböző szemszög-

ből megközelítve. 

A 7. évfolyamosok a büki Haute Couture 

divatbemutatóra invitálták a televízió né-

zőit. A csinos lányok nagyon szép, saját ké-

szítésű ruhakölteményekben mutatkoztak 

be a kifutón, a fi úk pedig inkább táncukkal 

nyűgözték le a nagyérdeműt. 

Az ötödikesek egy komplett adást készí-

tettek. Volt abban riport, bűnügyi híradó, 

zenés időjárás jelentés, fantasz-

tikus Showder Club bemutató, 

no, és az évfolyam vidám híreit 

is hallhattuk.

A hatodikosok az ősmagya-

rok világába kalauzolták vissza 

a nézőket, táncbemutatójukon 

felcsavarták a szőnyeget, és kö-

zös dalukkal 220 felett hagyták 

el a való világot.

A műsorok zárásaként nyol-

cadikosaink angol keringője tet-

te fel a koronát a bemutatókra. 

Ezzel a tánccal a bált egyben 

nyitották is, melyben önfeledten szórakoz-

tak záróráig – közben a tombolán értékes 

ajándékok találtak gazdára. 

Az alsó tagozatosok farsangi 

mulatsága a jelmezes bemuta-

tókkal kezdődött. Az osztályon-

ként felvonuló kisdiákok versek-

kel mutatták be ötletesebbnél 

ötletesebb maskaráikat, melye-

ket a szorgos szülői kezek készí-

tettek. Felsorolni lehetetlen a sok 

csodás jelmezt, csak egy kis íze-

lítő. Jelen volt a muffi  n az eper-

rel karöltve, felvonult a zombi az 

iskola rabjával. A lánybőrbe bújt 

másodikos fiúk is nagy sikert 

arattak, nem beszélve a medú-

Karnevál az iskolában 
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A felsősök a Trió TV különkiadását jelenítették meg

záról, a kisegérről a sajtban. Nagymama is 

megirigyelhette azt a fazekat, amely a kür-

töskaláccsal mutatkozott be a vásári árussal 

együtt. A harmadikosok különböző népek 

gyermekeit vonultatták fel Harry Potter va-

rázslatára: eljött a farsangra az indián lány, a 

spanyol lány, a japán lányok, a cowboyok és 

természetesen a magyar lányok is. A negye-

dikesek Kanni bulija nagy sikert aratott a né-

zők körében. A törpék asztali tánca is érde-

kes színfoltként jelent meg a színpadon.

A lelkes kis csapat a bemutatókat követő-

en éhét, szomját a büfében oltotta. A szeren-

csések a tombolán nyert ajándékaikkal ját-

szottak boldogan, és a tanító nénikkel és 

szüleikkel közösen perdültek táncra a tánc-

parketten.
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aJelmezes bemutató az alsósoknál

Az óvodában a hosszú farsang renge-

teg ötletet nyújtott a foglalkozások anya-

gához. 

A csoportszobák napról napra, hétről hét-

re szebbek lettek: rengeteg bohóc, álarc, 

színes füzér készült. A gyermekek képzelete 

gazdag, színes, ez a munkáikon is tükröző-

dött. Természetesen ilyenkor a legfontosabb 

kérdés, hogy minek öltözzünk be?! De bizony 

mindenki talált kedvére valót! Alig várták 

a farsangi vidám, játékos, zenés-táncos dél-

előttöt, amikor szüleikkel együtt játszhattak, 

„rophatták a táncot”. A jelmezek ötletesek 

voltak. A farsangi délelőtt játékai tréfásak, 

a gyermekek és a felnőttek remekül érez-

hették magukat. A süteményeket a gyerme-

kek jó étvággyal ették. 

Farsang farkán, kedden az óvó nénik által 

előadott bábjátékot nagyon élvezték. Az er-

dei állatok is vágytak a jó időre, elűzték a te-

let! A délelőtt folyamán a gyerekek mondó-

kákkal, csörgőikkel, különféle eszközökkel 

hangosan kísérve űzték el a telet: „Maskará-

sok, bolondok, / Rázzátok a kolompot, / Taka-

rodjon el a tél, / Örvendezzen, aki él!” (Sarkady 

Sándor) 

Reméljük, hogy valóban megérkezik a ta-

vasz, a kikelet!

Pócza M. Gabriella

Hosszú farsang – ötletes foglalkozások 

dött. Természetesen ilyenkor a legfontosabb h
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Volt idő a farsangi készülődésre

A Büki Evangélikus Egyházközség megújult 

honlapja egy új, Élő adás menüponttal várja 

a látogatókat (buk.lutheran.hu/live.php). A gyü-

lekezeti eseményeken és koncerteken kívül 

a családi istentiszteleteket is itt közvetítik  min-

den hónap 2. vasárnapján fél 10-től. Ugyan-

itt visszanézhetőek a korábbi adások, egyre 

több már HD minőségben is.

Íliás Kristóf

Megújult honlap

1%
Azok, akik a Büki Roma Egyesület munká-

ját kívánják segíteni, ezt akár adójuk 1 száza-

lékával is megtehetik. A civil szervezet adó-

száma: 18296477-1-18.

Az egyesület a bankszámlaszámán is várja 

a felajánlásokat, mely a következő: 11747082-

20005423.

Horváth (Sulok) Adnrea  
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Február 24. és március 14. között tíz cseh 

gyakornoklányt fogadott a TDM és a für-

dő a Leonardo da Vinci programon ke-

resztül. 

Az információs irodáinkban a diákok se-

gítettek a  www.visitbuk.hu oldal, a TDM-ta-

gok honlapjainak pontosításában az informá-

ciók bővítésében, valamint a cseh tu risták 

információval való kiszolgálásában.

Emellett közreműködtek egyéb interne-

tes megjelenések fordításában és a nyomta-

tott kiadványok ellenőrzésében is. A munka 

mellett természetesen lehetőséget nyújtot-

tunk számukra a büki, bükfürdői szolgáltatá-

sok és a környék megismerésére is. 

Bízunk benne, hogy jó hírünket viszik, és 

segítségükkel új vendégek látogatnak majd 

Bükre, Bükfürdőre.

BBKTE

Cseh gyakornokok
a TDM-nél

nformációval való kiszolgálásában.

10 gyakornoklányt fogadott a turisztikai szervezet  

Február végén elkészültek új turisztikai 

kiadványaink, amelyeket a budapesti 

Uta zás Kiállításon mutattunk be a nagy-

közönség előtt.

Az előző éveknek megfelelően állítottuk 

össze a TDM szervezethez tartozó szolgálta-

tókat bemutató új katalógusunkat, amely-

ben a magyar, német, angol és cseh nyelv 

mellett orosz nyelvű információk is szerepel-

nek. Rendezvényeinket külön katalógusban 

gyűj töttük össze, már a szerkesztéskor meg-

mutatkozott, hogy egy színes, minőségi 

programokban gazdag esztendő előtt állunk. 

A programkalauz három nyelven készült, a 

magyar mellett németül és csehül olvasható. 

Az idei évben két új kiadványt is készítet-

tünk, amelyek hiánypótló szerepet töltenek 

be Bük, Bükfürdő népszerűsítésében. Az új 

image katalógusban invitatív szövegekkel és 

sok fotóval mutatjuk be Büköt, Bükfürdőt 

– a 20 oldalas prospektus a magyar mellett 

németül, csehül és oroszul lesz elérhető. 

Az Utazás Kiállítás egyik legnépszerűbb 

kiadványa a „zöld” kocka, amelyen környe-

zettudatos kínálatunkat mutatjuk be – azaz 

a Greenfi eld Golf madárvilágát, a kerékpá-

rozást, a Kneipp® száraz-taposó pályát, a Rép-

Új kiadványok Bük, Bükfürdő 
népszerűsítésére
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Image kiadvány is készült az idei szezonra

cementi tanösvényt, valamint nordic wal-

king útjainkat és a Bükfürdőn élő mókusokat. 

Szeretnénk felhívni a fi gyelmet a fürdőváros 

sokoldalúságára, illetve illusztrálni azokat 

a szabadidős lehetőségeket, amelyeket a 

fürdőzés után-mellett kínálunk vendégeink-

nek. Katalógusaink mindkét irodánkban el-

érhetőek! 

Horváth Lívia

A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány az Er-

zsébet-program szociális üdülési pályázati 

lehetőségeit 2014-ben új elemmel bővítette. 

A Fürdőbelépő nyugdíjasok részére Erzsébet 

Kártyán elnevezésű pályázatra az alapítvány 

mintegy tizenötezer nyugdíjas jelentkezését 

várta. A nyugdíjasok aktívan és gyorsan pá-

lyáztak, így az alapítvány által biztosított keret 

rekordidő alatt kimerült. A pályázat nyertesei 

2500 Ft önrész befi zetésével egy 20.000 Ft 

vásárlóértékű, névre szóló vonalkódos plasz-

tikkártyát kapnak, mellyel a programban részt 

vevő, országos lefedettséget biztosító több 

mint 60 fürdő belépőjegyeit vásárolhatják 

meg 2014. március 3-ától. A Bükfürdő Gyógy- 

és Élménycentrum szintén tagja a prog-

ramban részt vevő fürdőknek. A technikai 

feltételek kialakítása a jogosultságok teszte-

lése, valamint a Magyar Nemzeti Üdülési 

Alapítvány februári próbavásárlását követő-

en a fürdő dolgozói felkészülten várják a nyer-

tes pályázókat. Az Erzsébet kártyák elfoga-

dása a fürdő „B” bejáratának információjában 

történik. A Büki Gyógyfürdő Zrt. és a Magyar 

Nemzeti Üdülési Alapítvány megállapodása 

alapján háromféle kedvezményes belépő-

jegy vásárolható meg Erzsébet kártyával:

•  Az Erzsébet fürdőjegy 1500 Ft, mellyel 

a gyógy- és strandfürdő területén talál-

ható medencék, valamint a parkterület 

látogatható.

•  Az Erzsébet kombijegy 2700 Ft a gyógy- 

és strandfürdő, valamint az élményfürdő 

szolgáltatásait is magában foglalja. 

•  Az Erzsébet szaunajegy 2400 Ft, mely a 

szaunavilág igénybe vételi lehetőségét 

tartalmazza 3 órás időtartamra.

A pályázatokat az egészség megőrzésé-

hez szükséges aktív kikapcsolódás elősegí-

tése érdekében hirdette meg a Magyar 

Nemzeti Üdülési Alapítvány. A várakozások 

szerint több ezer nyertes pályázó közül so-

kan fogják a Bükfürdő Gyógy- és Élmény-

centrumot választani úti céljuknak további 

forgalmat generálva a kapcsolódó szolgál-

tatási szektorokban is.     
 Büki Gyógyfürdő Zrt.

Erzsébet-program a fürdőn

Lomtalanítás
A Büki Közös Önkormányzati Hivatal fel-

hívja a lakosság fi gyelmét, hogy március 

31-én Felsőbükön, és Bükfürdőn, április 

2-án pedig Közép- és Alsóbükön lomta-

lanítást végeznek. 

Kérjük a lakosságot és az üdülőtulajdono-

sokat, hogy a tél folyamán felgyülemlett 

lomtalanítási hulladékukat a bejáratok előtt 

szíveskedjenek elhelyezni! A kirakott lim-lo-

mot a Parkom Nonprofi t Kft. munkatársai térí-

tésmentesen elszállítják. Veszélyes hulladé-

kot, fanyesedéket és építési törmeléket nem 

szállítanak el!

Kérjük, hogy a kihelyezést a köztisztaság 

és a közbiztonság veszélyeztetése nélkül szí-

veskedjenek megoldani.

Büki Közös Önkormányzati Hivatal 
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További sporthírek: a sportcentrumbuk.hu oldalon!

Míg a világ a téli olimpiára fi gyelt, egy izzasz-

tóbb versenyszámban kimagasló eredményt 

értek el a Bükfürdő Gyógy- és Élménycent-

rum szaunamesterei. A negyedik alkalommal 

megrendezett Szauna Szeánsz® Oscar-ver-

seny szinkronszeánsz számában a Tompek 

Attila és Horváth Szabolcs alkotta páros kapta 

meg a legjobb szaunamesternek járó Oscar-

díjat. A győztes szeánsz egy szerelmi csatá-

rozást jelenített meg Istenek harca címmel, 

melyet a harmincfős – tapasztalt szaunázó-

ból álló – zsűri egyöntetűen a legjobbnak 

ítélt. Tompek Attila egyéni indulóként a II. Ma-

gyar Országos Szaunamester Bajnokságon 

is megmutatta tudását, ahol a negyedik for-

dulóban tizenhat induló szaunamester közül 

a hatodik helyen végzett. A Bükfürdő Gyógy- 

és Élménycentrum folyamatos szeánszokkal, 

hazánk egyik legnagyobb szaunavilágával 

és immár az ország legjobb szauna mes te-

rei vel továbbra is várja kedves vendégeit!rei vel továbbra is várja kedves vendégeit!

Tompek Attila és Horváth Szabolcs a szauna Oscarral

Oscar-díjat kaptak 
Bükfürdő harcosai 

Az idei tél is bővelkedett teremlabdarúgás-

sal. Gyerekek, ifi sta korúak és felnőttek éltek 

a tornák lehetőségével. Falussy Péter szíve-

sen tett eleget a szervezők kérésének, adott 

segítséget a tornák lebonyolításához. Janu-

ár 28-án volt az utolsó alkalom, hogy csapa-

tok találkoztak a csarnok parkettjén. A Bük 

Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata ál-

tal rendezett focivetélkedőn – melyet Né-

meth Tiborné elnök szervezett – 3 ifi  és 2 

felnőtt csapat vett részt.

 Az ifiknél a bői iskolások ügyeskedtek 

a legjobban, a 2. hely a csepregi, a 3. hely a 

büki iskolásoknak jutott.

A felnőtteknél Bük ifi  – Bük vegyes 6 : 1. 

A csapatok nevében köszönjük Németh Ti-

bornénak a szervezést.

Major Gyula

Roma foci kupa a sportcsarnokban

Parádésan rajtoltak a DR. Lupo Büki TK női 

kézilabda csapatai a 2013-14 évi bajnoki sze-

zon első tavaszi mérkőzésén. Hazai pályán 

telt ház mellett az örök rivális Sárvár csapa-

tát fogadtuk, ahol a felnőtt csapat 22–18-as 

magabiztos győzelmet aratott, a junior vá-

logatott pedig az izgalmas végjátékban dön-

tetlent ért el. Ezt követően Mosonszolnokra 

utaztunk és a lelkes szurkolók örömére a fel-

nőttek 20–20-as végeredménnyel, a juniorok 

pedig 17–19-es győzelemmel ünnepelték 

a Nőnapot. Az év eleje óta tartó folyamatos 

edzések, edzőmérkőzések, felkészülési tor-

nák meghozták gyümölcsüket.

A már megszokottnak mondható Bükfür-

dő Kézilabda Kupát az idén nem az év elején, 

Sikeres tavaszi rajt a kéziseknél
hanem terveink szerint az őszi szezon meg-

kezdése előtt, szeptember első hétvégéjén 

rendezzük meg immáron 15. alkalommal.

A 2014-es esztendő a Kézilabda Szakosz-

tály számára is mérföldkő, ugyanis idén ün-

nepeljük 20 éves fennállásunkat. A jubileum 

alkalmából egy kis visszatekintést szeretnénk 

készíteni, melynek bemutatását összekötjük 

a Bükfürdő Kézilabda Kupával.

Reméljük, a következő hónapokban izgal-

mas és tartalmas kikapcsolódást tudunk nyúj-

tani a sportrajongóknak. Az eredményekről 

és a bajnokság állásáról folyamatosan tájé-

kozódhatnak Bük város honlapjának Sport/

Hírek rovatában.
BTK Kézilabda Szakosztály

VADY Mosonszolnok – DR. Lupo 

Büki TK
03.08. 17:30 (ifi  15:30)

DR. Lupo Büki TK – Komáromi VSE 03.16. 18:00 (ifi  16:00)

SZESE Győr – DR. Lupo Büki TK 03.23. 11:00 (ifi  12:45)

DR. Lupo Büki TK – Celldömölki VSE 03.29. 18:00 (ifi 16:00)

DR. Lupo Büki TK – Győri Audi 

ETO III.
04.05. 18:00 (ifi  16:00)

Haladás VSE II. – DR. Lupo Büki TK 04.12. 15:00 (ifi  13:00)

Veszprém Barabás KC – DR. Lupo 

Büki TK
05.04. 15:00 (ifi  13:00)

DR. Lupo Büki TK – Körmendi 

DMTE
05.11. 17:00 (ifi  15:00)

Tapolca VSE - DR. Lupo Büki TK 05.18. 13:00 (ifi  11:00)

Március 15-én nyit az Ambrózia Café & Res-

taurant, a Hotel Piroska**** utcafrontján lévő 

télikertben megújult a’la carte étterem és ká-

vézó. Modern és mégis otthonos környezet, 

udvarias kiszolgálás várja a könnyű fogásokra, 

ízletes salátákra vágyókat, vagy 

egy zamatos ká vé mellett el-

ücsörgőket. Az étlap összeállítás-

nál fi gyelembe vették az egész-

séges táplálkozás szem pontjait, 

és célul tűzték ki a helyi termé-

kek népszerűsítését. Az ételek és 

italok között szép számban ta-

lálhatóak helyi termelőktől szár-

mazó gasztronómiai különle-

gességek, melyek akár meg is 

vásárolhatóak a helyszínen. Szí-

vesen várják további helyi őster-

melő jelentkezését. A büki lakosságra is gon-

dolva az étterem minden vasárnap délben 

bőséges büféebédet kínál, mely jó lehetőség 

közös családi ebédek, baráti összejövetelek 

megtartására.                                                       (x)

A jóízű beszélgetések helyszíne

Ambrózia Café & Restaurant
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Tíz egyesület tizenhét csapata három kor-

osztályban összesen 38 mérkőzést ví-

vott egymással a 2014-es dr. Szalai Fe-

renc Labdarúgó Emléktornán február 

23-án a büki sportcsarnokban. Győr-

Moson-Sopron, Veszprém és Vas me-

gyei győztest is avattak. 

A tavaly novemberi dátum után idén 

a hagyományos, februári időpontjában 

megrendezett sportesemény mindhá-

rom korosztályban komoly erőpróba 

elé állította az induló együtteseket.

A helyi sportéletben aktív szerepet 

vállalt, autóbalesetben elhunyt házior-

vos, dr. Szalai Ferenc alighanem elége-

detten nyugtázta volna, hogy például 

a legidősebbeknél a mezőny rendkívül 

kiegyenlített volt, a meccsek több mint 

fele döntetlennel zárult. Az U12-eseknél, 

amelyben a kapuvári Nebuló bizonyult a 

legjobbnak, a Vasi Foci Akadémia öt iksszel is 

felállhatott a dobogóra.

A 2005-ös korcsoportban ugyancsak sok 

szép megmozdulást láthatott a közönség; a 

Haladás végzett magabiztosan az élen, de 

helyenként a Nagykanizsa és a Sopron is 

igencsak tetszetős játékot produkált.

A legfi atalabbaknál a veszprémi csapatok 

uralták a mezőnyt, de az U7-eseknél a házi-

gazda bükiek is éremmel zártak. A Büki Műve-

lődési és Sportközpont, Könyvtár, valamint 

a Büki Régiós Utánpótlás Futball Klub közös 

szervezésében zajló tornán a díjátadók között 

voltak dr. Szalai Ferenc gyermekei, Marci fi a 

és Luca lánya, valamint Németh Sándor pol-

gármester és Tóth Tamás intézményvezető is.

Eredmények. Dr. Szalai Ferenc Labdarúgó 

Emléktorna 2014. 2002-ben születettek: 1. Ne-

buló Kapuvár 11 pont, 2. Haladás VSE 8 pont, 

3. Vasi Foci Akadémia 5 pont (5:5), 4. Ajka 

5 pont (4:6), 5. Ménfőcsanak 4 pont, 

6. BRUFK 3 pont. Legjobb kapus: Ha-

lász Márk (Nebuló). Gólkirály: Bas ti a-

ans Krisztián (Nebuló) 4 góllal. Leg-

jobb játékos: Rácsik Gergő (BRUFK). 

2005-ben születettek: 1. Haladás VSE 13 

pont, 2. Sopron 9 pont (jobb egymás 

elleni eredménnyel), 3. Nagykanizsa 

9 pont, 4. Pápa 8 pont, 5. Veszprém 

4 pont, 6 BRUFK 0 pont. Legjobb ka-

pus: Vaska Barnabás (Nagykanizsa). 

Gólkirály: Jánó Zétény (Sopron) 5 gól-

lal. Legjobb játékos: Balogh Ákos (Ha-

ladás). 2006-ban születettek: 1. Vesz-

prém I. 12 pont, 2. BRUFK 7 pont, 3. Veszprém 

II. 6 pont, 4. Haladás 2 pont, 5. Nebuló Kapu-

vár 1 pont. Legjobb kapus: Horváth Kristóf 

(BRUFK). Gólkirály: Horváth Zsombor (Vesz-

prém) 7 góllal. Legjobb játékos: Kopácsi Áron 

(Veszprém).

Falussy Péter (fotó: Varga Zsolt)

Remek meccsek a dr. Szalai Ferenc emléktornán

bruár
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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 17-én, 17.00-tól Dr. Horváth Tibor utca 56. 
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AKCIÓ 
a Danubius Health 
Spa Resort Bük**** 
szállodában
 
Hétfőtől péntekig 
féláron, 2500 Ft-ért 
kínáljuk sóbarlang 
kezelésünket külsős 
vendégeinknek.
 
További információ  
és bejelentkezés: 
06 94 889 454

Telefon: 06 94 889 400
E-mail: buk.reservation@danubiushotels.com

Salzberger 
Sóbarlang

120 literes használt hűtőszekrény vásár

12.700 Ft/db áron.

Időpontja: 2014. március 19-én 15-17 óra 

között. Helye: a bükfürdői Termál

Üdülőszövetkezet Kiszolgáló épülete.
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ÚJ A’LA CARTE ÉTTEREM ÉS KÁVÉZÓ
A HOTEL PIROSKÁBAN

Saláták, könnyű ételek, szendvicsek, házi sütemények,
kávé-, és forró csokoládé különlegességek.

Nyitási akció: Március 15-én és 16-án kedvenc kávéja
mellé egy szelet házi süteménnyel ajándékozzuk meg!*

*A hirdetés felmutatójának 1 kávé vásárlása esetén 1 szelet sütemény ajándék.

ÚJDONSÁG:
SUNDAY BRUNCH: vasárnapi büféebéd

korlátlan ételfogyasztással
Minden vasárnap 12 és 14 óra között. Ára: 2.490 Ft/fő

Szombat estig asztalfoglalás szükséges!

Nyitva tartás: minden nap 11.00-22.00

Asztalfoglalás: Tel.: 94/558-200 • Cím: 9737 Bük, Kossuth Lajos u. 60.

KÉT SZÁRNNYAL 
TÖBBET SEGÍTESZ.

A civil 1% mellett  
AZ EGYHÁZI 1%-KAL IS  

TÁMOGATHATSZ
anyaóvókat, iskolákat 

és szeretetotthonokat.

Magyarországi 
 Evangélikus

Egyház

evangelikus.hu

Technikai 
 szám:

0035
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14. Péntek Dr. Gyarmati Lenke

15. Szombat Dr. Földi Sándor

16. Vasárnap Dr. Szilasi Imre 

17. Hétfő Dr. Szilasi Imre

18. Kedd Dr. Gyarmati Lenke

19. Szerda Dr. Gyarmati Lenke

20. Csütörtök Dr. Nagy Gábor 

21. Péntek Dr. Müller András

22. Szombat  Dr. Bencsik István

23. Vasárnap Dr. Petro Andor

24. Hétfő  Dr. Nagy Gábor

25. Kedd Dr. Gyarmati Lenke

26. Szerda  Dr. Gyarmati Lenke

27. Csütörtök Dr. Nagy Gábor

28. Péntek Dr. Müller András

29. Szombat  Dr. Földi Sándor

30. Vasárnap Dr. Nagy Gábor

31. Hétfő Dr. Szilasi Imre

Központi orvosi ügyelet
március

Bük, Eötvös u. 2/a. • Tel: 06-94/358-558

14. Sanitas 17.00–20.00 készenlét

15. Üdvözítő 09.00–14.00 ügyelet

16. Üdvözítő  09.00–14.00 ügyelet

17-21. Üdvözítő 17.00–20.00 készenlét

22. Sanitas  09.00–13.00 nyitva

23. Fürdő Patika 09.00–14.30 nyitva

24. Szt. Péter 17.00–20.00 készenlét

25. Szt. Péter 17.00–20.00 készenlét

26. Szt. Péter 17.00–20.00 készenlét

27. Szt. Péter 17.00–20.00 készenlét

28. Szt. Péter 17.00–20.00 készenlét

29. Sanitas 09.00–13.00 nyitva

30. Sanitas 09.00–14.00 ügyelet

31. Sanitas 17.00–20.00 készenlét

Április 

1-4. Sanitas 17.00–20.00 készenlét

5. Sanitas 09.00–13.00 nyitva

6. Fürdő Patika 09.00–14.30 nyitva

Gyógyszertári ügyelet – március, április
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)

Kérjük támogassa adója egyházi 1%-ával

a Magyar Katolikus
Egyház szolgálatát!

www.katolikus.hu

Cseppekből a tengerCseppekből a tenger 1% 0011
Technikai szám:

Hirdessen kedvezményes 

áron a Büki Újságban!

Tömböly Ágnes • mobil: 06-30/700-8624


