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A vasútállomáson megújul a buszforduló

Fejlődik a közösségi közlekedés

Jó ütemben halad a közösségi közlekedés fejlesztése városunkban. Az Európai Unió vissza 
nem térítendő támogatásából megvalósuló mintegy 210 millió forintos beruházás kivitele-
zője a Strabag Zrt. A vasútállomáson megkezdődött a buszforduló és az ottani parkolók 
felújítása és az új parkolók kialakítása. Itt 75 kerékpár tárolására alkalmas helyet is létrehoznak. 

(A cikk folytatása az 5. oldalon olvasható!)

A Magyar Turizmus Zrt. Nyugat-dunán-
túli Marketing Igazgatósága által odaítélt 
„Nyugat- dunántúli régió kiemelt kultu-
rális- és örökségturisztikai rendezvénye” 
címet három évre szólóan nyerte el a 
Büki Gyógybornapok és Gasztrofesztivál.

Az elismerés oklevelét március közepén 
Győrött vette át Tóth Tamás, a rendezvényt 
immár második éve szervező Büki Művelő-
dési és Sportközpont, Könyvtár igazgatója 
Tama István marketingigazgatótól. 

– Ez egy szakmai elismerés a művelődési 
központ csapatának és a TDM munkaszer-
vezetének. Úgy gondolom, a megtisztelő cí-
met a közös munka és a szoros együttmű-
ködés nélkül nem tudtuk volna megszerezni 
– tájékoztatott Tóth Tamás. 

(Az intézményvezetővel készített 
interjú a 11. oldalon olvasható!)

Fókuszban a 
gyógybornapok

Az oklevelet Tóth Tamás Tama Istvántól veszi át
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KRISTÁLY TORONY - EPCOS MOZGÁSFESZTIVÁL BÜKFÜRDŐ
1 NAP AZ EGÉSZSÉG JEGYÉBEN

Időpont: 2014. MÁJUS 3. 10.00-24.00

A RENDEZVÉNY ÓRARENDJE

10.00-11.00 Jóga a Kristály Torony tetején 20 méter magasban
11.00-12.00 Spinning
13.30-14.00 Büki Kyokushin karate gyerek csoport bemutatója
14.00-14.30 Spinning
14.30-15.00 Crossfit
15.00-16.00 KATUS ATTILA - AEROBIK ÓRÁJA
16.30-17.00 Spinning
17.00-17.30 Crossfit
17.30-18.00 TRX-Funkcionális tréning a torony közepén max. 20 fővel
18.00-18.50  Tai Chi
19.00-21.00  Spinning - Stikwalking Maraton a Kristály Torony tetején  
  20 méter magasban

TISZTELETBELI VENDÉGEINK LESZNEK 

OLIMPIKONOK ÉS ÉLSPORTOLÓK 

TOVÁBBI PROGRAMOK

A Magyar Vöröskereszt által egész napos véradás
Gyermekprogramok
Innovatív sporteszközök tesztelése
SALOMON outdoor tracking sportcipő tesztelés
Stivia-val készült csokoládékóstoló
Gerinc vizsgálat, testtartás-szűrés
Egészségügyi mérések

Belépőjegyet csak az esti Spinning-Stikwalking Maratonra kell vásárolni. 
A belépőjegy ára: 4.000 Ft
A jegyek csak elővételben kaphatóak: AEROFITNESS CLUB Szombathely
További információ: 06 20/9477 774 � www.aerofitness.hu � aerofitnes@gmail.com

SZERVEZŐK

TÁMOGATÓK

KRISTÁLY
TORONY
Bükfürdő

SKAH

www.hotelcaramell.hu

KRISTÁLY
TORONY
Bükfürdő

A RENDEZVÉNY INGYENES
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Kedves Olvasó! Az idei húsvéti ünnep-
körben az evangélikus templomokban 
és istentiszteleteken két alkalommal is 
elhangzott egy ismert leírás az Ószövet-
ségből. Kb. 4000 évvel ezelőtti időkbe 
sodor magával a történet.

Ábrahámnak és Sárának végre megszü-
letik a gyermeke, akit Isten megígért nekik. 
Ő Izsák. Évek telnek el. Álljon most itt a törté-
net szó szerint is. Az igéktől zsúfolt történet 
magába szippant, nem lehet kívül maradni, 
nem lehet függetlenné lenni, belekerül a tör-
ténetbe – különösen az, aki hangosan ol-
vassa.

„Ezek után történt, hogy Isten próbára tette 
Ábrahámot, és megszólította: Ábrahám! Ő pe-
dig felelt: Itt vagyok. Isten ezt mondta: Fogd 
a fiadat, a te egyetlenedet, akit szeretsz, Izsá-
kot, és menj el Mórijjá földjére, és áldozd fel ott 
égőáldozatul az egyik hegyen, amelyet majd 
megmondok neked! Ábrahám fölkelt reggel, 
fölnyergelte a szamarát, maga mellé vette két 
szolgáját meg Izsákot, a fiát. Fát is hasogatott 
az áldozathoz. Azután elindult arra a helyre, 
amelyet az Isten mondott neki. 

A harmadik napon fölemelte tekintetét 
Ábrahám, és meglátta azt a helyet messziről. 
Ekkor így szólt Ábrahám a szolgáihoz: Ma-
radjatok itt a szamárral, én pedig a fiammal 
elmegyek oda, imádkozunk, és utána visszaté-
rünk hozzátok. Fogta tehát Ábrahám az égő-
áldozathoz való fát, rátette a fiára, Izsákra, ő 
maga pedig a tüzet meg a kést vitte; így men-
tek ketten együtt. De Izsák megszólította apját, 
Ábrahámot: Apám! Ő pedig felelt: Itt vagyok, 
fiam. A fiú megkérdezte: Itt van a tűz meg a fa, 
de hol van az áldozatra való bárány? Ábra-
hám azt mondta: Isten majd gondoskodik az 
áldozatra való bárányról, fiam. Így mentek to-
vább ketten együtt. 

Amikor eljutottak arra a helyre, amelyet Is-
ten mondott neki, oltárt épített ott Ábrahám, 
rárakta a fadarabokat, megkötözte a fiát, Izsá-
kot, és föltette az oltárra a fadarabok tetejére. 
De amint kinyújtotta Ábrahám a kezét, és már 
fogta a kést, hogy levágja a fiát, kiáltott neki 
az ÚR angyala a mennyből: Ábrahám! Ábra-
hám! Ő így felelt: Itt vagyok. Az angyal így 
szólt: Ne nyújtsd ki kezedet a fiúra, és ne bántsd 
őt, mert most már tudom, hogy istenfélő vagy, 
és nem tagadtad meg tőlem a fiadat, a te 
egyetlenedet. 

Akkor fölemelte Ábrahám a tekintetét, és 
meglátta, hogy ott van egy kos, szarvánál 
fogva fönnakadva a bozótban. Odament Áb-
rahám, fogta a kost, és azt áldozta föl égőál-

dozatul a fia helyett. Azután így nevezte el 
Ábrahám azt a helyet: Az ÚR gondoskodik. Ma 
ezt mondják: Az ÚR hegyén a gondviselés. 

Az ÚR angyala másodszor is kiáltott Ábra-
hámnak a mennyből, és ezt mondta: Ma-
gamra esküszöm, így szól az ÚR, hogy mivel 
így tettél, és nem tagadtad meg tőlem a fiadat, 
a te egyetlenedet, azért gazdagon megálda-
lak, és úgy megszaporítom utódaidat, hogy 
annyian lesznek, mint az ég csillagai, vagy 
mint a homokszemek a tenger partján. A te 
utódod birtokolni fogja ellenségei kapuját, és 
a te utódod által nyer áldást a föld valamennyi 
népe, mert hallgattál szavamra. 

Ezután Ábrahám visszatért szolgáihoz, el-
indultak, és együtt elmentek Beérsebába.” 
(1Móz 22,1-19a)

Eszünkbe juthat saját utunk. Hányszor 
gondoljuk elálló lélegzettel: nem tudom el-
hinni – hogy ez történik – hogy ez velem 
történik. Isten válasza minden döbbene-
tünkben ez: az Úr gondoskodik.

Gondolhatunk Ábrahám útjára. Az elké-
pesztő csendben ott lüktet a hite: ő áldozni 
indul, és ez nem változott meg. Tudja, hogy 
az Úr gondoskodik. Ami Ábrahámnak elő-
ször talán elviselhetetlen, abból fellélegez-
het. Mi is fellélegezhetünk, mert Isten nem 
vár senkitől ilyen áldozatot.

Mégis marad számunkra elviselhetetlen. 
Ez pedig Isten útja. A cselekmények zsúfolt-
ságában alig találunk olyan szavakat, ame-
lyek érzésekről árulkodnának. Ami van, az 
az Úr szájából hangzik: „Fogd a Fiadat, a te 
egyetlenedet, akit szeretsz, Izsákot, és áldozd 

föl engesztelő áldozatul.” Isten útján ezek 
a szavak így hangzanak: „Fogd a Fiadat, a te 
egyetlenedet, akit szeretsz, Jézust, és áldozd 
föl engesztelő áldozatul.” A mi bűneink kö-
vetelik meg az engesztelődést Isten és em-
ber között. De ő ilyen áldozatot senkitől nem 
kíván. Ezért maga szánja rá magát az útra, 
készít elő mindent, hagy elmaradni min-
denkit útközben, teszi rá a fát a Fia hátára. 
És végig kell néznünk. Én nem áll hatal-
munkban azt kiáltani: Ne tedd! Nem áll ha-
talmunkban másik áldozatot mutatni, cserél-
ni. A Fiúnak, Jézusnak meg kell halnia. Neki 
kell meghalnia. Csak Istennek van hatalma 
és döntése. Nekünk bizalmunk, fájdalmunk 
– és hálánk van. Nem kell értenünk. Isten ir-
galma és szeretete csak hívő szívet kíván.

„Megfeszítették, meghalt és eltemették. 
Alászállt a poklokra, harmadnapon feltá-
madt a halottak közül, fölment a mennybe, 
ott ül a mindenható Atyaisten jobbján; on-
nan jön el ítélni élőket és holtakat.” Jézus 
Krisztus nem maradt a halálban. Élő Úr, a bűn 
és a halál legyőzője, aki tegnap, ma és mind-
örökké ugyanaz.

Atya, Fiú, Szentlélek, Szentháromság egy 
igaz Isten. Elvégezte a kiengesztelést. Jézus 
Krisztusért örök életet ad. Nos igen, minden 
Húsvétkor és minden vasárnap őt ünnepel-
jük és dicsőítjük.

Áldott ünnepet kívánok Önnek is!  
Simon Réka

Ünnepi gondolatok Húsvét alkalmából

illusztráció: www.igemorzsa.hu  Megköszönjük tisztelt támogatóinknak  
a 2012. évi személyi jövedelemadójuk-
ból a Fülöp Dezső Evangélikus Alapít-
ványnak felajánlott 1% összegét, mint-
egy 90.000 Ft-t, amelyet a gyülekezeti 
ház HACCP követelményeinek megte-
remtésére használtunk fel.

Egyben kérjük, hogy a jövőben is tá-
mogassák gyülekezeti alapítványunkat 
(Fülöp Dezső Evangélikus Alapítvány, 
adószáma: 18897140-1-18).

A civil egy százalék mellett az egy-
házi egy százalék felajánlásával 
is segíthetünk. A Magyarországi 
Evangélikus Egyház technikai szá-
ma: 0035, a Magyar Katolikus Egy-
ház technikai száma 0011. EG
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A 2014. április 6. napján lezajlott országgyű-
lési képviselő választásokon közreműködő 
szavazatszámláló bizottsági tagoknak és a 
jelölő szervezetek megbízottainak, valamint 
a helyi választási iroda tagjainak és mind-
azoknak, akik a választási eljárásban részt 
vettek, ezúton szeretném megköszönni mun-
kájukat. Közreműködésükre az ebben az 
évben esedékes további két választáson (az 
Európai Parlament tagjainak megválasztá-
sán, május 25-én, és az őszi önkormányzati 
választásokon) is számítunk.

Bükön a 001. szavazókörben (iskola) 864 
választópolgárból 449 jelent meg, a 002. sza-
vazókörben (művelődési ház) 812 választó-
polgárból 454, és az itt szavazó átjelentke-

zettekből (220 személyből) 216, míg a 003. 
szavazókörben 942 választópolgárból 604 fő 
járult az urnákhoz.

Rendkívüli esemény nem történt, a szava-
zás folyamatos volt, hosszabb várakozásra 
az átjelentkezéssel szavazók számára kije-
lölt 002. szavazókörben sem került sor.

A jegyzőkönyvek első példányait és az 
átjelentkezéssel szavazók szállítóborítékba 
zárt szavazatait a sárvári országos egyéni 
választókerületi választási irodához szállítot-
tuk el; a végleges választási eredmény a kül-
földön leadott és az átjelentkezéssel leadott 
szavazatok megszámlálása után várható.

Dr. Tóth Ágnes,
jegyző, HVI vezető

Rendben zajlott a választás
Április 6-án Vas megye 2-es számú vá-
lasztókörzetében az egyéni országgyű-
lési képviselőjelöltek közül a legtöbb 
szavazatot Ágh Péter, a Fidesz-KDNP je-
löltje kapta. 

A választási körzetben a szavazásra jogo-
sultak 62,39 százaléka járult az urnákhoz – 
derül ki a Nemzeti Választási Iroda hivatalos 
honlapjáról. A szavazók 52,01 százaléka tá-
mogatta voksával Ágh Pétert, a Fidesz-KDNP 
képviselő-jelöltjét, aki ezzel első ízben nyert 
választást a körzetben. 

A második helyen Fehér László István, az 
MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP jelöltje végzett, 
a celldömölki polgármester neve mellé a 
szavazók 24,12 százaléka húzta be az ikszet. 
A Jobbik jelöltjeként induló Rába Kálmán a 
voksok 16,99 százalékát szerezte meg – tud-
tuk meg a www.valasztas.hu honlapról.

A választás a körzetben eredményes volt, 
jogerőssé azonban az eredmény az átjelent-
kezéssel leadott szavazatok összeszámolása 
után fog válni.     Tömböly Á.; fotó: Cseh Gábor

Ágh Péter nyert

Körzetünket Ágh Péter képviseli a Parlamentben

Az Európai Parlament tagjainak válasz-
tására 2014. május 25. napján (vasárnap) 
kerül sor.

A választással kapcsolatos helyi feladatokat 
a Büki Közös Önkormányzati Hivatalban (9737 
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 hir-
detőtábláján 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. május 23-án 16 óráig kell benyújtani 
a helyi választási irodához, amelynek szava-
zóköri névjegyzékében szerepel a választó-
polgár 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. május 
23-án 16 óráig kell benyújtani a helyi vá-
lasztási irodához, amelynek szavazóköri név-
jegyzékében szerepel a választópolgár. Az 

átjelentkező választópolgár eddig az idő-
pontig módosíthatja vagy visszavonhatja 
átjelentkezési kérelmét. A választási eljárásról 
szóló 2013. évi XXXVI. törvény 259. §-a alap-
ján a szavazás napján külföldön tartózkodó 
választópolgár a külképviseleti névjegy-
zékbe való felvételét kérheti a helyi vá-
lasztási irodától 2014. május 17-én 16 óráig. 

A névjegyzékbe vételről szóló értesítőt a 
Nemzeti Választási Iroda küldte meg a név-
jegyzékben szereplő választópolgárok ré-
szére. Ha a választópolgár nem kapta meg, 
az meg semmisült vagy elveszett a helyi vá-
lasztási irodától új értesítőt igényelhet. (A sza-
vazásnak 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 azonosí-
tóját. Ha ez igazolványok bemutatásával nem 
történik meg, a szavazatszámláló bizottság-
nak vissza kell utasítania a választópolgárt. 
A személyazonosságot a következő érvényes 
igazolványok bemutatásával lehet igazolni:

–  lakcímigazolvány és 
a) személyazonosító igazolvány vagy 
b) útlevél vagy 
c) vezetői engedély;

–  lakcímet vagy személyi azonosítót tar-
talmazó személyazonosító igazolvány.

Felhívjuk a választópolgárok figyelmét, 
hogy a Baross utca lakói nem a 3. (Evan-
gélikus Gyülekezet Közösségi Háza Kos-
suth u. 14.), hanem a 2. szavazókörben 
(Művelődési Ház, Eötvös u. 11.) szavaznak

Dr. Tóth Ágnes jegyző, HVI vezető

Májusban újabb választás!

A helyi telekvásárlást is támogatja a jö-
vőben az önkormányzat.

 Az ifjú házasok első lakáshoz jutásának 
támogatásáról szóló helyi rendelet kapcsán 
merült fel, hogy a telekvásárláshoz is nyújt-
hatna támogatást az önkormányzat. Az új 
rendelet szerint a támogatásra ugyanazon 
kör lesz jogosult, akik a lakásvásárlási támo-
gatást is igénybe vehetik. A támogatás mér-
téke 1 millió forint, de maximum a telek árá-
nak 50 százaléka. 

A rendelettervezetet a társadalmasítást 
követően március 31-én tárgyalta meg a 
képviselő-testület, majd egyhangú szavazás-
sal hagyta jóvá. Az új önkormányzati rende-
let április 1-jén lépett hatályba.

T. Á. 

Fiatalok támogatása
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(Folytatás az 1. oldalról!)
A következő hónapokban megszépülnek a 
Kossuth és a Petőfi utcai buszöblök, ezekben 
új buszvárót is létesítenek. A felújított busz-
megállók megfelelnek majd a Magyar Közút 
Nonprofit Zrt. műszaki elvárásainak, így az 
átlagosnál nagyobb  teherbírásúak lesznek. 

A tervek szerint gyereknap alkalmából avat-
ják fel a lakótelepen kialakított új játszóteret. 

fotó: varga

Fejlődik a közösségi 
közlekedés

14 buszöblöt újít fel a kivitelező városunkban

Bük Város Önkormányzata a Comitatus 
Önkormányzati szemlével immár másod-
ízben szervezte meg közösen a Büki Te-
rület- és Településfejlesztési Konferen-
ciát. A résztvevők hazánk európai uniós 
2014–2020-as pályázati lehetőségeiről 
és a települések új gazdálkodási kérdé-
seiről hallhattak előadásokat.  

A március 28-ai tudományos összejöve-
telen megjelenteket – köztük a meghívott 
előadókat és a környező települések pol-
gármestereit – Németh Sándor, a város első 
embere és Agg Zoltán, a Comitatus főszer-
kesztője köszöntötte. 

A településfejlesztés aktuális ügyei kormány-
zati nézőpontból címmel Zambó Terézia, a 
Belügyminisztérium területrendezési és te-
lepülésügyi főosztályának vezetője tartott 
előadást. A településrendező szakember rá-
világított arra, miért változott meg 2011 és 
2012 során annyi településügyet érintő jog-
szabály. Hangsúlyozta, a megváltozott gaz-
dasági és társadalmi környezetben időszerű 
volt jogszabályaink felülvizsgálata és azok 
módosítása. 

– Azért fontosak ezek a konferenciák, mert 
a lényeget kerülgetjük egyfolytában – kezd-
te előadását dr. Zongor Gábor, a Települési 
Önkormányzatok Országos Szövetségének 
(TÖOSZ) főtitkára, aki emlékeztetett: – Az 
1990-es önkormányzati törvényre visszate-
kintve elementáris volt az igény arra, hogy 
minden településből önálló önkormányzat 
alakuljon. Ennek a folyamatnak az eredmé-
nyeként 1990-től 2010-ig 93 új önkormány-
zat jelent meg hazánkban. 

Az előadó felhívta arra is a figyelmet, hogy 
3177 települési önkormányzat kétharmada 
2000 fő alatti, több mint fele pedig 1000 fő 
alatti lélekszámmal bír és csökkenő ten-

denciát mutat. Mindegyiknek ma ugyan-
azt a közszolgáltatást kellene nyújtania az 
ott lakók számára. A szakember szólt még a 
polgármester személyének jelentőségéről, 
mely hosszú évekre meghatározhatja a tele-
pülés sikeres vagy éppen kudarcos jövőjét.

Az Európa 2014–2020-as ciklus hazai orszá-
gos, megyei és járási szintű tervezési folya-
matáról Bozzay Balázs, a BFH Európa Kft. 
vezetője beszélt. Kiemelte, a következő uni-
ós ciklusban a fő hangsúlyt a gazdaságélén-
kítésre helyezték, így a 7500 milliárd forint-
nak megfelelő uniós forrás 60 százalékát erre 
kívánják fordítani. A Vas megyei program 

keretében 10,8 milliárd forintra 
lehet majd pályázni és mintegy 
további 14 milliárd forint jut a 
kistérségi szintekre.

Az előadók sorát Németh Sán-
dor polgármester zárta, aki Bük 
szempontjából vizsgálta a követ-
kező uniós ciklus tervezési folya-
matát. Szólt arról, hogy az új fi-
nanszírozási rendszerben a kiste-
lepülések rosszabbul jártak, hiszen 
elvesztették a befolyó gépkocsi-
adó 60 százalékát. Kérdés így, 
hogyan lesz önerejük az uniós 

pályázatok megvalósításához. Kitért arra is, 
hogy Bük Város Önkormányzata megkezdte 
az Integrált Településfejlesztési Stratégia meg-
alkotását. Kiemelte a város legnagyobb pro-
jektjét, a Bük-Gór víztározó 2-2,5 milliárd fo-
rintos tervét, mellyel Bük új dimenziót nyit-
hatna a turizmus területén a térség számára. 

Tömböly Ágnes

Új uniós költségvetés, 
új lehetőségek a települések előtt

Dr. Zongor Gábor a településügy aktuális helyzetéről beszélt

Répcementi Önkormányzati Társulás pá-
lyázatot hirdet családsegítő munkakör 
(gyermekjóléti szolgáltatás) ellátására 
közalkalmazotti jogviszonyban.

Pályázati feltételek:
•  15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. mellék-

lete II. rész 1. pontjában előírt képzettség, 
végzettség

•  Felhasználói szintű MS Office (irodai al-
kalmazás) ismerete

•  Magyar állampolgárság, cselekvő képes-
ség, büntetlen előélet

Munkavégzés helye: 9737 Bük, Eötvös u. 5. 
Munkavégzés ideje: A munkakezdés 2014. 

június 2-től határozott időre, a távollévő gyer-
mekgondozási szabadság idejére. Napi nyolc 
óra, teljes munkaidő.

Pályázat benyújtási módja, helye ideje: Pá-
lyázatokat papír alapon, postai úton kell be-
nyújtani a Répcementi Önkormányzati Tár-
sulás 9737 Bük, Széchenyi u. 44. Németh 
Sándor elnök címére, a borítékra kérjük ráírni 
„Családgondozói pályázat”. Pályázat beérke-
zési ideje: 2014. május 30.

Pályázat pontos leírása a www.buk.hu/
közér dekekű adatok/pályázatok/kiírt pályáza-
tok, valamint a www.kozigallas.hu oldalakon 
megtalálható!                 Szabó András aljegyző

Pályázati felhívás

Új játszótér
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„Érezték, tudták, hogy Magyarország 
szabadsága sok áldozatot követel, de nem 
riadtak vissza. Nem az útban álló akadá-
lyokra néztek, csak a célra.” 
– emlékezett az 1848/49-es 
forradalom és szabadságharc 
hőseire Taródi Lajos képviselő 
március 15-én. 

Nemzeti ünnepünkön a katoli-
kus templomkertben az 1848/49-
es emlékműnél szervezett meg-
emlékezést Bük Város Önkor-
mányzata és a Büki Művelődési 
és Sportközpont, Könyvtár. „Az 
ünnep… más, mint a többi nap, 
s arra való, hogy tiszteljük önma-
gunkban az embert. Az ünnep ön-
magunk felemelése. Tiszta ünnepi 
ruhában és tiszta ünnepi gondo-
latokkal lehet csak ünnepelni, felül-
emelkedve a hétköznapokon s apró 
küzdelmeinken” – idézte Wass 
Albertet beszéde elején a ren-
dezvény szónoka, Taródi Lajos. Majd így 
folytatta: „Március 15. a magyarság életében 
egy ilyen ünnepnap, melynek különös ragyo-
gása van. Az 1848-as forradalom és szabad-
ságharc emléknapja. Nemzeti ünnepeink kö-
zül talán ez a nap áll legközelebb a magyar 
lélekhez.”

Az intézményvezető ünnepi beszéde 
végén név szerint emlékezett meg a büki 
1848/49-es honvédekről, nemzetőrökről: Ba-

ranyai Mihályról, Ebergényi Sándorról, Fejér 
Ferencről, guótfalvi Guóth Ignáztról, He-
tyé si Lászlóról, Hetyéssy Pálról, Pintér Antal-
ról, Szente Györgyről és dr. Torkos Elekről. 

Az ünnepségen közreműködtek a Sok 
Szín-Pad Társulat és Batthyány Lovas Ban-
dérium tagjai. Az emlékműnél Bük Város 
Önkormányzata képviseletében Németh Sán-
dor polgármester, Baranyai Róbert alpolgár-
mester, dr. Tóth Ágnes jegyző és Szabó And-
rás aljegyző helyezett el koszorút, majd a 
település kisebbségi önkormányzatainak és 
civil szervezeteinek képviselői hajtottak fejet.  

A megemlékezés a művelődési ház szín-
háztermében folytatódott, ahol színpadra 
állt a Keltike és Napvirág Énekegyüttes és 

a Gencsapáti Hagyományőrző 
Néptáncegyüttes. A galériában 
közel 200 könyvből és multimé-
diás anyagból nyílt interaktív ki-
állítás, mely a 164 évvel ezelőtti 
történteket elevenítette fel. Bezák 
János, a kiállítás ötletgazdája aján-
lotta a tárlatot a megjelentek fi-
gyelmébe. – Abban az időszak-
ban a könyv volt az, ami meg-
őrizte az emberek gondolatait, 
ez fest hiteles képet erről az 
időről – hangsúlyozta, majd ösz-
szefoglalta mindazokat az ese-

ményeket, melyek a forradalom kirobbaná-
sához, a szabadságharc elindításához és 
onnan pedig a világosi fegyverletételhez 
vezettek.      Tömböly Ágnes 

Kiállítással, fejhajtással emlékeztek a ’48/49-es hőseinkre

Egy 1898-as kiadvány is helyet kapott Bezák János tárlatában

Az ünnepen 
az ön kor-
mányzat 
vezetői is 

fejet 
hajtottak

Az 1848-1849-es forradalom és szabad-
ságharc dicső, felejthetetlen napjaira 
rendhagyó történelem órán, interaktív 
formában emlékeztek meg iskolánk di-
ákjai. Megható volt, ahogyan a kis első-
söktől a 11. évfolyamos szakiskolásokig 
minden diák együtt járta végig a forra-
dalom helyszíneiként kialakított „állo-
másokat” a városban. 

Hárominé Orbán Erika igazgató-helyet-
tes nyitó gondolatai a 166 évvel ezelőttre 
tekintettek vissza. Majd buzdító szavai fellel-
kesítették az egybegyűlt – nemzeti színű 
csákóban pompázó, zászlót, kokárdát len-
gető, esernyőt tartó – diáksereget, hogy 
együtt járják végig a megelevenített forra-
dalom útját, és kapcsolódjanak be a helyszí-
nek eseményeibe, aktív részesei legyenek 
az emlékezés órájának. 

Elsőként az iskola étterme mellett beren-
dezett Pilvax kávéházban történtekre emlé-
keztek az ötödik évfolyamosok, majd onnan 

az egyetemre – a szakiskola patinás épüle-
téhez - áramlott a tömeg, miközben a  csep-
regi ifjúsági fúvószenekarral együtt zengett 

a gyerekek ajkán a Gábor Áron rézágyúja 
kezdetű jó ismert dal. Egyenesen a Landerer 
nyomdába mentek, ahol a hetedikesek adták 

át a tömegnek a nyomdában történteket, 
kiáltották ki a szabad sajtót. Az Eötvös utcán 
zene és nótaszóra vonuló diáksereg, melyet 
Petőfi Sándor és felesége Szendrey Júlia ve-
zetett – üde színfoltja volt az ünnepi kisvá-
rosnak. A Múzeumnál – amely az Átriumban 
kapott helyet – a nyolcadikosok várták az 
ünneplőket, akik a 12 pontba szedett köve-
teléseiket osztották meg társaikkal, és Petőfi 
Nemzeti dalának ismétlődő refrénjét talán 
akkor sem harsogta lelkesebben a nép, mint 
ott az iskola közössége. A szakiskolások meg-
elevenítették a rab Táncsics börtönét és ki-
szabadításának boldog óráját. A művelődési 
központ színháztermében a Bánk Bán elő-
adása folyt, melyet a lelkes ifjak buzdító beszé-
de és a Szózat közös eléneklése szakított félbe. 

Az emlékezetes nap eseményei az iskola 
közösségének összefogásával váltak hiteles-
sé, melyhez hozzájárultak egykori diákunk, 
Regényi Andrea díszletei és a csepregi ifjú-
sági fúvószenekar tagjai.

Baloghné Simon Erika

„Vannak napok, melyek nem szállnak el…”

Rendhagyó történelemórán emlékeztek a diákok
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Nemzeti ünnepünk alkalmából Vas Megye 
Önkormányzata Szolgálatáért Kisebbsé-
gekért Tagozata elismerésben részesült 
Németh Tiborné, Bük Város Roma Nem-
zetiségi Önkormányzatának elnöke. 

A kitüntetést március 14-én Szombathe-
lyen a Megyeházán vehette át Németh Ti-
borné Kovács Ferenctől, a Vas Megyei Köz-
gyűlés elnökétől. 

– Nagyon örülök az elismerésnek, ami úgy 
gondolom, közös munkánk eredménye. Kö-
szönettel tartozom a büki romáknak, Bük 
város lakosainak és vezetőinek, akik minden-
napi munkámban segítenek. Számomra ez 
a díj egyben egy szakmai visszajelzés, mely 
szerint jó úton járunk. Arra törekszem a jö-
vőben is, hogy városunkban a munkahelye-
ken és az oktatási intézményekben ne legyen 

szegregáció, békében éljen egymás mellett 
roma és nem roma – mondta el kérdésünk-
re Németh Tiborné. Hozzátette, április 11-én 
a Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskolában 
Holokauszt napot tartottak, hogy a felnövő 
diákok figyelmét is felhívják történelmünk e 
sötét időszakára. Ennek apropóján a tanulók 
Márkus Sándort, a Szombathelyi Zsidó Hit-
község elnökét hallhatták, majd megkoszo-
rúzták a katolikus templomparkban tavaly 
felállított holokauszt szobrot. 

Németh Tibornétól megtudtuk még, a ki-
sebbségi önkormányzat május 29–30-án 
a témában konferenciát is szervez, melynek 
helyet a művelődési központ fog adni. A jövő 
hónap végén így a Dunántúl több megyéjé-
ből érkezik hozzánk több politikai és vallási 
vezető. 

Tömböly Á. 

Megyei kitüntetett

Németh Tiborné munkáját a megyei önkormány-
zat is elismerte

Sok szempontból is tanulságos szakmai 
kirándulást szervezett Ausztriába a Bük, 
Bükfürdő Közhasznú Turisztikai Egyesü-
let (BBKTE) április 9-én. A többi közt meg-
tudhattuk: a látszattal ellentétben nyu-
gati szomszédunknál sem fenékig tejfel 
az élet. 

A büki delegációt az első állomásán, 
Locs mándon köszöntötte a Hotel Apfelhof 
tulajdonosa, Jürgen Rohrer. A 39 éves szak-
ember elmondása szerint 20 éve dolgozik 
a turisztikában, családja előtte elsősorban 
gyümölcs- és szőlőfeldolgozásból alapozta 
meg vállalkozásukat. 1994-ben, mikor kinyílt 
a fürdő a településen nem volt vendéglátó-
egység. 5-6 év alatt az uniós forrásoknak és 
az elsősorban hitelből finanszírozott ma-
gánberuházásoknak köszönhetően 7-800 
vendégágy jött létre. Jürgen Rohrer szállo-
dáját 2003-ban nyitotta, azóta abba mint-
egy 2 millió eurót invesztált. A helyi panziók, 
apartmanok számára azonban nagy érvágást 
jelentett, mikor a fürdő melletti 4 csillagos 
szálloda kisajátította a komplexum pihenő-
részét, és azt csak a szállóvendégek használ-
hatják. 

– Egy irány maradt előttünk: a kisgyer-
mekes családok fogadása, igényeik maxi-
mális kielégítése. Jelenleg is azonban a túl-
élésért harcolunk. Sajnos a négycsillagos 
szállók szó szerint bezárják a vendéget, úgy 
is mondhatnám egy fajta nyaralóbörtönök-
ként működnek – fogalmazott az osztrák 
szakember, aki egyben a helyi önkormány-
zat turisztikai bizottságának elnöke is. Hoz-
zátette, ez az irány hosszútávon nem vezet 
jóra, hiszen ezek a vendégek többet nem 
jönnek vissza a térségbe, hiszen azt hiszik, 
mindent láttak. A rossz tendenciát mutatja, 
hogy míg korábban a településen 10 gaszt-

ronómiai egység üzemelt, mára mind be-
zárt. Az itt töltött átlagos tartózkodási idő 
mindössze két napra rövidült. Jürgen Rohrer 
szerint Locsmándnak fontos lenne a tőle 
mindössze 14 kilométerre fekvő Bükkel 
együttműködni, hogy közösen szólíthassák 
meg a vendéget, és így a két település kíná-

latából választhatna a pihenni 
vágyó. A kezdeményezést a TDM 
tagjai is üdvözölték, ennek kö-
szönhetően civil szinten talán el-
indulhat a két térség közti közös 
munka. 

Stregersbachban Richard Sen-
ninger, a helyi marketing és tu-
risztikai egyesület vezetője be-
szélt tapasztalataikról. Megtud-
tuk, mindössze 20 éves múltra 
tekint vissza a településen a tu-
rizmus, így ennek köszönhetően 
korábban nem volt a vendéglá-

tásnak kultúrája. Az itt dolgozók 70 százalé-
ka magyar. Egy véletlennek köszönhető a 
stre gers bachi golfpálya kialakítása, mely 
240 hektáron terül el, melyből 45-50 hektár 
a játékterület. A pályaterületet 22 ember gon-
dozza. A község ismert futballturizmusáról 
is, így edzett itt a Paris Saint-Germain és a 
Dortmund csapata is. Ma már azonban az 
első osztályú csapatok meghívása komoly 
ráfordítást igényel köszönhetően annak, hogy 
a menedzserek szinte már a csillagos égig 
hajtották fel ennek árát. A rossz tendencia 
két-három éve kezdődött. Most a másod- és 
harmadligás csaptokra fókuszálnak, az ő fo-
gadásuk pozitív hasznot hoz a település 
számára.

Kirándulásunk utolsóelőtti állomásán, a 
Bad Waltersdorfi gyógyfürdőben Gernot 
Deutsch igazgató fogadott bennünket. A 
gyógyfürdőhöz itt szálloda és helyi készí-
tésű, tradicionális – így például tökmagolaj-
ból készült – kozmetikumok felhasználására 
és forgalmazására épülő szépségcentrum 
kapcsolódik. Az elmúlt években számos bő-
vítést valósított meg a komplexum, így 
mintegy 2 millió euróból a többi közt új ét-
teremmel és konyhával bővült. A beruházá-
sokat teljesen saját erőből finanszírozták. 
A büki delegáció az ausztriai kirándulás vé-
gén ellátogatott a helyi futballpályára is, ami 
ugyancsak népszerű a futball csapatok kö-
rében. 

Tömböly Ágnes

Osztrák tapasztalatszerzés 
a TDM szervezésében

A büki delegáció a Hotel Apfelhofban Jürgen Rohrerrel
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A szülők is aktívan részt vettek a zenés tornán

Óvodánk szülői munkaközössége most 
már 6. alkalommal rendezett a gyerme-
kek és szüleik számára családi napot. 

A kicsik már nagyon várták a március 
végi vasárnapot, hiszen jó emlékként ma-
radtak meg bennük az elmúlt évek pillana-
tai, amikor együtt játszottak szüleikkel, ve-
lünk felnőttekkel, az ügyességi játékokban 
együtt küzdöttünk a sikerért, és együtt örül-
tünk a győzelemnek. 

A szülői szervezet képviselői szervezték és 
bonyolították le a programokat. A gyerekek 
ragyogó arccal jöttek. Nemcsak óvodások, 

de kisiskolások is érkeztek, hogy 
együtt játszunk, jól érezzük ma-
gunkat. A köszöntőt követően 
Horváthné Bolfán Renáta veze-
tésével gimnasztikai gyakorlato-
kat végeztünk zenére, majd ér-
dekes sorversenyek következtek. 
Mindenki ügyeskedett, hogy csa-
pata legyen a legjobb!

Pap Rita gyermekkoncertjén 
ismert dalokat hallhattunk, igye-
kezett bevonni mind a gyerme-
keket, mind a felnőtteket műso-

rába, és örömet, jó-
kedvet varázsolt az arcokra.

Viki bohócot körbevették a 
gyermekek, felnőttek egyaránt. 
Próbálták ellesni a lufihajtogatás 
technikáját. Réka néni gyöngyöt 
fűzött a gyerekekkel, a gyönyö-
rű, kisebb-nagyobb, érdekes for-
májú gyöngyök nagyon von-
zották őket, így sok-sok karkötő 
készült. Közben a büfében lehe-
tett enni, inni, a sok finomságot 
mindnyájan megkóstolgattuk, 
mindenki kedvére válogathatott. 

Családi nap a sportcsarnokban

Majd elérkezett a várva várt tombolasor-
solás! A tombola minden évben vonzó, na-
gyon sokat vásároltak a szülők, vendégek. 
A sorsolásnál a szerencsés gyermekek bol-
dogan vették kézbe a nyereményt!

Szeretném megköszönni óvodánk szülői 
munkaközösségének az aktív közreműkö-
dést, szervezést, támogatóinknak az anyagi 
hozzájárulást, a sok-sok tombolatárgyat, szol-
gáltatás felajánlást és a rendezvény lebo-
nyolításában segítőknek a munkáját!

Pócza M. Gabriella
intézményvezetőViki bohócot körbevették a gyerkőcök

Nagy várakozással és örömmel értesül-
tünk, hogy intézményünk 2014 szeptem-
berétől egy újabb csoporttal, az egységes 
óvoda – bölcsődei csoporttal, kiszolgáló 
helyiségekkel, közösségi teremmel bővül, 
valamint addig az egész épületet felújítják.

Két csoport: a Kukori és a Lila csoport át-
költözött az evangélikus egyházközség kö-
zösségi házába. Szeretnék köszönetet mon-
dani az evangélikus egyházközség képvise-
lő-testületének és Simon Réka lelkésznőnek, 
hogy felajánlották számunkra 
a közösségi ház helyiségeit és a 
hozzátartozó udvart is. Ugyan-
akkor megköszönöm Németh 
Sándor polgármester úrnak, dr. 
Tóth Ágnes jegyzőnőnek, Sza-
bó András aljegyzőnek és mun-
katársaiknak, a képviselő-testü-
let tagjainak, hogy az óvoda 
számára szükséges működési 
feltételeket megteremtették és 
az intézmény két csoportja az 
előírásoknak megfelelően tud 
működni. 

Nagyon köszönöm Kerekes Szilárd, Dö-
mötör Péter, Horváthné Németh Andrea, Sza-
badosné Brindicsár Orsolya, Horváth Róbert, 
Kajtár László szülőknek, hogy autóikkal át-
szállították a két csoport felszerelését, vala-
mint azoknak a szülőknek, továbbá az ön-
kormányzat, a művelődési ház, a Csátép Kft. 
dolgozóinak, munkatársaimnak és minden 
önzetlen segítőnek, hogy a bútorzat, játékok 
rakodásában segítségünkre voltak!

Pócza M. Gabriella, intézményvezető

Köszönet a segítségért!

Az új csoportszobát hamar belakták a gyerekek

Az óvoda zárva tartásának ideje alatt a fő-
zőkonyha is bezár. Július 7. és 31. között a 
képviselő-testület döntésének megfelelően 
nem lesz főzés. Ez idő alatt a konyhán az 
aktuális karbantartási munkákat fogják elvé-
gezni. 

Apróhirdetés
Eladó bői, 70 m2-es, két és félszo-
bás könnyűszerkezetes ház dupla 
garázzsal és négy különálló apart-
mannal. Irányár: 13,9 millió forint.
Érd.:  06-70/318-4802, 

06-20/925-4298.

Kedves Olvasó!
A Büki Újság következő lapszáma 
május 9-én pénteken jelenik meg. 
Lapzártánk előtte héten csütörtö-
kön, május 2-án lesz. Továbbra is 
várjuk leveleiket és olvasói észre-
vételeiket a bukiujsag@gmail.com 
email címen.  

Zárva a főzőkonyha
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Iskolánk alsó tagozatos munkaközössé-
ge az idei évben 22. alkalommal szer-
vezte meg kisiskolások számára az isko-
la névadójáról elnevezett Felsőbüki 
Nagy Pál Alsó Tagozatos Tanulmányi 
versenyt. 

Pócza Csaba igazgató úr és Baánné Gru-
ber Irén munkaközösség-vezető köszöntötte 
a résztvevő tanulókat és az őket felkészítő, 
kísérő tanítókat. Igazgató úr a diákokat a szor-
gos munkára, tőlük telhető legjobb helytál-
lásra, a kollégákat pedig az aktuális oktatási 
kérdések megvitatására biztatta. Március 
24-én a régió 17 iskolájának 143 kisdiákja 
mérte össze tudását matematika, szövegér-
tés és szépírás nyelvtani résszel területeken. 
A feladatlapokat a büki tanítónők állították 
össze, melyek az adott évfolyam tananyagát 
figyelembe véve a logikára, a mindennapi 
ismeretekre épültek. Bátran állíthatom, hogy 
mind a 143 kisdiák felkészülten érkezett és 
derekasan helytállt a nem könnyű megmé-
rettetésen. Dicséret illet minden versenyzőt! 
A legjobbakat oklevéllel és apró ajándéktár-
gyakkal jutalmazták a szervezők. 

Kisdiákok versenye Bükön

2 sor nem fért be

A Költészet napja alkalmából április 11-
én jutalmazta a Mesélj nekem, mesélek 
neked című pályázatának legjobbjait a 
büki könyvtár. A művelődési központ 
galériájában kiállítás is nyílt a mesékhez 
érkezett illusztrációkból. 

Az Új Széchenyi tervből nyert pénzügyi 
támogatást az intézmény a pályázat lebonyo-
lításához. Ennek során először Mesélj nekem, 
mesélek neked! címmel meseíró-pályázatot 
írtak ki, melyre 29 mese érkezett. A története-
ket dr. Füzesi Balázs, a Nyugat-magyarorszá-
gi Egyetem docense értékelte. Az alsó tago-

zatosok közül a legjobbnak Szabadkai Zsófia 
munkája bizonyult, második Kovács Dóra, 
harmadik Szélesy Zsanna lett. Különdíjat ka-
pott Molnár Anna Klára (Sitke) és Pados Bi-
anka. A felső tagozatosok között ugyancsak 
különdíjban részesült Balogh Annamária és 
Markó Izabell. Felnőtt kategóriában Szigeti 
Ildikó meséit az első, második és harmadik 
helyen is díjazták, Petrovicsné Sümegi Krisz-
tina második, Marton Zsolt pedig a harmadik 
helyen végzett pályaművével. Nagy László 
különdíjat vehetett át. 

A beérkezett mesékhez a könyvtár illuszt-
rációkat is várt Varázsecset pályá-
zata során. A 117 rajzból április 
11-én kiállítás nyílt, az alkotókat 
pedig oklevéllel jutalmazták. 

„Nyomkodtam ember: írj és ír-
va írjál!” címmel a könyvtár sms 
versíró pályázatot is hirdetett, 
ahol első helyen Markó Izabell, 
második helyen Szabó Noémi, 
harmadik helyen pedig Böcskör 
Katalin végzett. 

Ötletes pályamunkák érkez-
tek a szövegtárgy-készítő pályá-
zat keretében. Kiemelt szöveg-

Mesélj nekem, mesélek neked!

Szigeti Ildikó írta felnőtt kategóriában a legjobb mesét

tárgyként jutalmazták a Felsőbüki Nagy Pál 
Általános Iskola 1. a. osztályának madárete-
tőjét, Pataky Andrea vízcsapját és Balogh 
Annamária, a Rédecsi és a Markó család mun-
káját. A résztvevőknek Haizler Lászlóné, a 
Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár 
intézményvezető-helyettese gratulált. 

 Tömböly Á. 

Pataky Andrea szövegtárgyát, a csapot is díjazták

Büki helyezések:
Szövegértés   

1. helyezett: Horváth Regina Éva (1.a) 
Szépírás nyelvtani résszel

1. helyezett: Varga Luca (1.b)
3. helyezett: Fekete Réka  (4.b)

Matematika
3. helyezett: Stefanich Mirkó (2.b)
2. helyezett: Horváth Dominik (3.a)
2. helyezett: Stefanich Gábor (4.a)

Baloghné Simon Erika

Közel 150 diák mérettette meg magát a tanulmányi 
versenyen

Harmadik alkalommal csatlakozott az iskola 
a programhoz

A büki általános iskola kiskertészei az 
idén 3. alkalommal csatlakoztak a Fiatal 
Gazdák Magyarországi Szövetsége által 
koordinált országos programhoz. 

A program célja, hogy otthon a magokat 
kiskertjükben elveteményezve a gyerekek 
figyelmét felhívják arra, hogy a friss élelmi-
szereket különösen nagy anyagi befektetés 
nélkül lehet megtermeszteni. A vetőmag-
csomagokat ötven kisiskolás már megkapta, 
boldogan hazavitte, és a jó időben már a 
földbe kerültek a magok. Az iskolai gyakorló-

Vesd bele magad!

volgyesitamas
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Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2014/2015. nevelési 
évre történő óvodai beíratásra az alábbiak szerint kerül sor: 
1. a jelentkezés ideje:  2014. április 23. (szerda) 8-16 óráig, 

2014. április 24. (csütörtök) 8-16 óráig, 
2014. április 25. (péntek) 8-16 óráig.

2.  a szülő köteles azokat a gyermekeket beíratni, akik 2014-ben 
töltik be az ötödik életévüket, mivel ők 2014. szeptember 1-jétől 
óvodai nevelésre kötelezettek.

3.  jelentkezéssel az óvodába az a gyermek vehető fel, aki 2014. 
augusztus 31-ig betölti 3. életévét. Az intézmény az Alapító Ok-
irata alapján fogadja az integráltan nevelhető sajátos nevelési 
igényű gyermekeket.

4.  azon gyermekek esetén, akik 2014. szeptember 1. után 2015. 
augusztus 31-ig töltik be a 3. életévüket, az óvodai felvétel a 
férőhelyek függvényében folyamatos. Az óvoda felveheti azt a 
gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél 
éven belül tölti be.

5.  az egységes óvoda-bölcsődei csoportba a 2014. augusztus 31-
ig a 2. életévét betöltött gyermek íratható be, 5 fő bölcsődés 
korú kisgyermek vehető fel a csoportba.

Kérem, jelentkezéskor vigyék magukkal: a gyermek nevére kiál-
lított személyi azonosítót, lakcímet igazoló hatósági igazol-
ványt és TAJ kártyáját, a szülő személyi azonosító és lakcí-
met igazoló hatósági igazolványát.
Az óvodáztatási támogatást, a rendszeres gyermekvédelmi ked-
vezményt tartalmazó határozatot, vagy a gyermek fejlődéséről 
készült szakorvosi véleményt vagy egyéb szakvéleményt: mint 
pl.: a sajátos nevelési igényről szóló   szakvéleményt, a beilleszke-
dési-tanulási - magatartási zavar megállapításáról szóló szakvéle-
ményt, 3 vagy több gyermek nevelése esetén a családi pótlék 
folyósításáról szóló igazolásokat kérjük feltétlenül mutassák be a 
jelentkezéskor. 

A felvétel rendje: 
1.  Az intézményben háromszori étkezést lehet igénybe venni (tíz-

órai, ebéd, uzsonna), az étkezést igényelni a beiratkozáskor lehet.

2.  Az óvodai, az egységes óvoda - bölcsődei felvételről az intéz-
mény vezetője dönt. Ha a jelentkezők száma meghaladja a fel-
vehető gyermekek számát, az óvodavezető bizottságot szervez, 
amely javaslatot tesz a felvételre. – (Nktv. 49.§ (2) bek. alapján)

3. A döntésről az intézmény 2014. május 26-ig értesíti a szülőket.
4.  Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelem elbírálá-

sáról, a döntést megalapozó indokolással, a fellebbezésre vo-
natkozó tájékoztatással értesíti a szülőt. Elutasító döntés ellen 
eljárást indíthatnak a szülők. A kérelmet az elutasító döntés kéz-
hezvételétől számított 15 napon belül a jegyzőnek lehet be-
nyújtani. (Nktv. 37. §) Az óvodavezető döntése tekintetében a 
Nktv. 37.§ (1), (3) és 38.§-a alapján a fenntartó részéről a jegyző 
jár el és hoz másodfokú döntést.       

5.  A felvételi körzet: Bük, Sajtoskál, Simaság, Szakony, Iklanberény.
6.  Az újonnan felvett gyermekeket 2014. szeptember 1-jétől, fo-

lyamatosan fogadja az intézmény.
7.  Nktv. 49. § (1) és (3) bekezdése szerint az óvodai felvétel, átvétel 

jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek – e tör-
vényben foglalt kivétellel – harmadik életévének betöltése után 
vehető fel. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármi-
kor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos. Az óvoda köteles 
felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda 
körzetében lakik.

Közokt. tv. 24. §-a szerint a gyermek abban az évben, amelyben 
az ötödik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától napi négy 
órát köteles óvodai nevelésben részt venni. A 69. §-a szerint a 
gyermeket, kérelemre – ha családi körülményei, képességének 
kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja – az óvoda vezetője 
felmentheti e kötelezettsége alól.
Az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkal-
mazható jogkövetkezmények: Az 5. életévet betöltött gyer-
mek beíratását, ha a szülő vagy törvényes képviselő elmulasztja, a 
szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési 
nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. tv. 247. §-a szerint sza-
bálysértést követ el.

 Dr. Tóth Ágnes s.k. Bük Város Jegyzője

Felhívás!

A büki Csodaország Óvoda és Közétkeztetést Ellátó 
Intézményben történő óvodai, egységes óvoda-bölcsődei beíratásra

Gyógyfürdőről indul naponta:

05:15 05:45 06:15 06:45 07:05 07:23 08:20 09:30 11:30 12:30 13:30 14:38 15:38 16:40 18:15 19:05 19:40 20:55 22:20

Vasútállomásról indul naponta:

05:36 05:55 06:36 06:55 07:16 07:40 08:45 10:16 12:16 13:16 14:16 15:20 16:20 17:20 18:55 19:30 20:20 21:32

Gyógyfürdőről indul CSAK VASÁRNAP: 11:00

Vasútállomásról indul CSAK VASÁRNAP: 11:15

Helyi közösségi buszközlekedés menetrendje 2014. április 15-től
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A Magyar Turizmus Zrt. Nyugat-dunán-
túli Marketing Igazgatósága által oda-
ítélt „Nyugat- dunántúli régió kiemelt kul-
turális- és örökségturisztikai rendezvénye” 
címet három évre szólóan nyerte el a 
Büki Gyógybornapok és Gasztrofesztivál. 
Ennek apropóján beszélgettem Tóth Ta-
más igazgatóval.

– A Magyar Turizmus Zrt. elismerésének 
milyen pozitív hozadéka lehet a rendezvény 
számára?

– Elsősorban a marketingszempontot 
emelném ki, hiszen innentől kezdve az MT 
ZRt. valamennyi évközi kiadványában nép-
szerűsíteni fogja a büki gyógybornapokat 
és gasztrofesztivált. A tervek szerint reklám-
filmek is készülnek az eseményről. Másrész-
ről a szakmai szervezet elismerése a kiállítók 
számára jelenthet pozitív visszajelzést, így 
reményeink szerint az eddigieknél többen 
fognak helyet bérelni és több borászt kö-
szönthetünk városunkban a gyógyborna-
pok idején. Örömteli számomra, hogy a hat 
díjazott közül egyedül mi voltunk Vas me-
gyeiek, ez azt is bizonyítja számunkra, hogy 
alapvetően jó irányba haladunk, még ha 
közben vétünk is hibákat.

– Hamarosan megjelenik a művelődési ház 
programfüzete. Milyen programokat ölel fel az 
idei kiadvány?

– Májustól szeptemberig böngészhetnek 
rendezvényeink között az érdeklődők. Ezút-
tal 24 oldal helyett 34 oldalas prospektussal 
készülünk, melyet közel 6.000 példányban 
fogunk terjeszteni. A programismertető mel-
lett a tavalyi pozitív visszajelzések nyomán 
idén több fellépőnkről közlünk részletes tá-
jékoztatót, hogy az ide érkező vendégek és 
a büki lakosok nagyobb kedvvel vegyenek 
részt rendezvényeinken. Törekedtünk arra, 
hogy már májustól több programból válo-
gathassanak a kikapcsolódni vágyók, így az 
operett- és színházkedvelőknek is igyekez-

tünk kedvezni. Oszvald Marikát és a szom-
bathelyi Ferrum Színpadot is üdvözölhetjük 
majd Bükön. Május végén Bangó Margittal 
áll egy színpadra a Pannon Cigányzenekar. 
Modernizáltuk a Büki Ünnepi Napokat, a ha-
gyományos júliusi rendezvénysorozatot Büki 

Kultúrkúra címmel szervezzük meg. A prog-
ramfüzet a Szent Mihály naphoz kapcsolódó 
rendezvénnyel zárul. 

– Harmadik alkalommal szerveznek hús-
véti vigadalmat a hét végén. Mivel készülnek 
ezúttal?

– Április 18-án pénteken és 21-én hétfőn 
várunk mindenkit a Kóczán-háznál és a mű-
velődési ház színháztermében. Hétfőn 9 
órától a Háncs néptáncegyüttessel közösen 
igyekszünk bemutatni a tájunkra jellemző 
húsvéti népszokásokat, így 9 órától tojáske-
reső versenyt és húsvéti játszóházat szerve-
zünk. Emellett népi fajátékok és kézműves 
sarok várja az érdeklődőket. 11 órától tánc-
házra hívunk mindenkit. A belépés díjtalan 
lesz rendezvényeinkre. 

Tömböly Ágnes
fotó: www.koncert.hu

Fókuszban a gyógybornapok

Oszvald Marika májusban lesz a kultúrház vendége

Az aktuális horgászhírek közül kétségkí-
vül a legfontosabb, hogy a büki önkor-
mányzat képviselő-testülete jóváhagyta 
a horgásztanya felújításához kapcsolódó 
pénzügyi támogatást, ezért a projekt 
megvalósítása elindulhat.

További információk közül kiemelendő, 
hogy a tó környéke megújult, minden pa-
dot, asztalt, hulladéktárolót lefestettek, a fá-
kat megmetszették. A pavilon és a régi épület 
közötti betonjárda szakaszt összekötötték.  
Ezért külön köszönet illeti Farkas Gyula ve-
zetőségi tagot Kadarkuti András és Németh 
Zsigmond tógazdákat, valamint Németh 
Gyula, Mórocz István horgásztársakat és mint 
vendég Pócza Lászlót, akik a munka nagy 
részét végezték.

Az új jogszabálynak megfelelően 5 fő – 
nem hivatásos – halőr kezdi meg működé-
sét, akiknek a megyei szövetség felkészíté-
seket szervez.

A legutóbbi közgyűlésen jóváhagyták a 
horgász egyesület belépését a TDM szerve-
zetbe, így hivatalossá vált a két fél együtt-
működése.

A horgász egyesület vezetősége május 
1-jén (csütörtök) tartja hagyományos egye-
sületi horgászversenyét a büki tavon. A ver-
senyen a helyi tagok vehetnek részt. Ered-
ményhirdetés várhatóan a déli órákban lesz. 
Ezt követően (térítés ellenében) halászlé és 
körömpörkölt lesz a kínálat (ez utóbbi Ba-
logh Jenő horgásztársunk szokásos felaján-
lása, melyet ezúton is köszönünk!).

A március elején vásárolt pontyok közül 
sokan sikeresen szákolták a zsákmányt, amely-
ből a húsvéti ünnepi asztalra is kerülhet. Te-
hát továbbra is görbüljön a bot!

Szabó József
egyesületi elnök

Horgásztanya 
létesül

cikk a Hotel Piroska kőszegi felajánlásáról
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„Vevők a humorra a fürdő vendégei”
Újfent ezt a tényt erősítette meg az április 4-i, 
sokadik alkalommal sikeresen megrende-
zett, humorral színesített éjszakai fürdőzés. 
Aranyosi Péter humorista méltán rászolgált 
hírnevére. A várakozással teli, nagylétszámú 
vendégközönségről hamar kiderült, hogy 
vevő az előadó humorára. Az estet indító, 
jól sikerült programot követően a ven-
dégek élménycsúszdázással, filmvetí-
téssel egybekötött fürdőzéssel, kokté-
lozással, vidám társasági beszélgetéssel 
töltötték az éjszakai program hátralevő 
részét.

A következő éjszakai fürdőzés júni-
us 20-án lesz, a sztárvendég a harmo-
nikavirtuóz, valamint hangjával is be-
futott Szabó Ádám, akit két nap múlva 
a Bizonyítvány Buli egész napos rendez-
vényén a fürdő szabadtéri színpadán 
Kállay Saunders András követ majd a 
sztárnévsorban.

Kinyitotta kapuit a nyári bejárat
A fürdő nyári („D”) bejárata, valamint az Él-
ményfürdő strand felőli bejárata az előzetes 
terveknek megfelelően április 15-én nyitotta 
meg kapuit a vendégközönség előtt. 

Grafikai kiállítás a fürdőben
A fürdő pihenőterében megrendezett négy-
napos kiállítás keretében Révész Antal grafi-
kusművész Magyarország világörökséghez 
tartozó legszebb helyszíneit varázsolta a 
vendégközönség elé különleges technikával 
készült alkotásaival. A Budapesten élő 82 éves 
képzőművész pozitív energiát árasztó grafi-

kái rövid időre egy másik atmoszférába repí-
tették szemlélőit, feledtetve az élet egyéb 
gondjait, problémáit. A művész szívesen ál-
lítja ki munkáit hasonló helyszíneken, mert 
sokkal több visszajelzést kap munkáiról, mint 
egy erre hivatott galériában. Révész Antal 

Húsvéti akciók és programok a gyógyfürdőben

Révész Antal tárlatát négy napig tekinthették meg a fürdőzők

Március derekán megalakult a Vas Me-
gyei Turisztikai Egyeztető Fórum, mely-
nek célja, hogy a megye turizmusának 
működését még szervezettebbé tegyék. 
A civil kezdeményezés tagja a Bük, Bük-
fürdő Közhasznú Turisztikai Egyesület is. 

A Vas megyében tevékenykedő turiszti-
kával és vendéglátással foglalkozó vállalko-
zások, szervezetek működését szeretné ered-
ményesebbé tenni az új megyei szervezet, 

melynek elnökéül Balogh Károlyt, a Vas Me-
gyei Kereskedelmi és Iparkamara főtitkárát 
választották – derül ki a kamara honlapján 
közzétett sajtóanyagból. Az új elnök hang-
súlyozta: – Ez a szövetség már egy éve tevé-
keny. Korábban megalkották Vas megye tu-
risztikai helyzetelemzését és most dolgoznak 
a megyei turisztikai koncepcióján. Például 
azon, miként lehet a forrásokat koncentrál-
tan úgy felhasználni, hogy a fejlesztések ne 

csak egy adott faluban, hanem 
nemzetközileg is versenyképe-
sek legyenek – áll a cikkben. 

A megyei szinten létrejött kez-
deményezés országosan egye-
dülálló, máshol hasonló szerve-
zet még nem alakult meg. A Vas 
Megyei Turisztikai Egyeztető Fó-
rum felügyelő bizottságának el-
nökének Spilenberg Andreát, a 
BBKTE elnökét, egyik tagjának 
pedig Szanyi Krisztiánt, a Büki 
Gyógyfürdő Zrt. marketingigaz-
gatóját választották meg. 

Megyei turisztikai szervezet alakult

munkáival nem először találkozhattak a für-
dő vendégei. A művészet mellett a fürdő-
szolgáltatások gyakori, visszatérő látogatója-
ként is megismerhettük őt.

Budapest – Bükfürdő  buszjárat
Marjay Gyula, az MNV Zrt. főigazgatója, a Büki 
Gyógyfürdő Zrt. igazgatósági tagja közben-

járására, az előzetes tervekhez képest 
korábban, már április 12-től megindul 
a közvetlen autóbuszjárat Budapest és 
Bükfürdő között. A napi rendszeres-
séggel oda-vissza közlekedő járat vég-
leges menetrendje a www.bukfurdo.hu 
weboldalán is megtalálható.

Hosszabbított Élményfürdő nyitva 
tartás
A várható nagy érdeklődésre való te-
kintettel az ünnepek idejére az Él-
ményfürdő április 19-20. között (Húsvét 
vasárnap is) hosszabbított nyitva tar-

tással 21 óráig üzemel.

Üzembe kerülő kültéri medencék
A Húsvéthoz kapcsolódóan április 19-től a 
fürdő egyes szabadtéri medencéi is üzembe 
kerülnek. Az ovális alakú medence gyógyvi-
zes része (7/1), valamint az Élményfürdő négy-
részes medence együtteséből további 
három medence (10/1,10/3, 10/4) várja a für-
dőzőket.

SUMMER JAM 2014
Startra kész szórakoztató programkínálattal 
várja a fürdő az aktív kikapcsolódásra vágyó 
közönségét. A közel 20 sztárfellépőt felvo-
nultató összeállításban kicsik és nagyok, fia-
talok és idősebbek egyaránt megtalálják a 
fürdőzés mellett a kedvükre való szórakozá-
si lehetőséget. Az aktuális, részletes prog-
ramajánló elérhető a fürdő honlapján.

Húsvéti AKCIÓ!
Április 14–25. között a fürdő az alábbi ked-
vezményes szolgáltatásokat ajánlja vendé-
gei számára:

•  Kombinált masszázsok 20% kedvez-
ménnyel

• Testpakolások 20% kedvezménnyel
•  Manikűr, pedikűr 20% kedvezménnyel
•  Thermo Spa pakolások 40% kedvez-

ménnyel
Bővebb felvilágosítás a fürdő információ-

jánál kapható.

Wellner Ervinforrás: www.vmkik.hu 
A megyei szövetség vezetése, köztük Spilenberg Andrea
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Vámos Miklóst fogadta a Költészet napja 
alkalmából április 11-én este a Büki Mű-
velődési és Sportközpont, Könyvtár. Az 
est egyben az Olvasószemüveg címmel 
meghirdetett közönségtalálkozó sorozat 
első rendezvénye is volt. 

Vámos Miklós gyakori vendége az 
egyik bükfürdői szállodának, ezért is 
jött örömmel és fogadta el a helyi 
könyvtár meghívását. 

– Az életművem nem az a negyven 
kötet, amit megírtam, hanem az, hogy 
negyven éves korom óta azt csinálom, 
amit szeretek – árulta el az est elején 
a most 64 éves író. Kendőzetlenül val-
lott arról, hogy 60 évesen azért vonult 
vissza a tévézéstől, mert úgy gondolja, 
ez a fiatalok műfaja. – Egy tévéműsor 
készítése annyi izgalommal jár, amit 
bizonyos kor fölött már nem éri meg 
vállalni. 

Vámos Miklós bevallása szerint már 3-4 
évesen történeteket fabrikált, amiket min-
dig megpróbált egy-egy felnőttel megosz-
tani. 1956-ban kezdte az iskolát, ami jó tan-
év volt, hiszen – ahogy fogalmazott – rögtön 

jött egy hosszú szénszünet. Ekkor egyik osz-
tálytársával közösen Kürtszó címmel iskolai 
lapot alapított, amit ketten mindenféle ál-
néven rendszeresen teleírtak. Verset sosem 
írt, rögtön a prózával kezdte. 14-15 évesen 
Örkény Istvánnak tette fel a kérdést: mit kell 

tennie a „barátjának”, hogy író lehessen? Ör-
kény István frappáns, de lényegre törő vála-
sza 50 év után Bükön is derűt váltott ki: az 
író kezével mutatta, hogy bizony írni kell! 

Megtudtuk, ekkor kezdte első novelláit 
lapok számára elküldeni, azonban 2,5 évig 

hiába tette ezt, azok nem jelentek meg. Az-
tán az Új írás folyóirat élére új főszerkesztő 
került, így jelent meg első novellája. 18 éves 
kora óta hivatásszerűen ír. 

Majdnem összes címmel megjelent novel-
láskötete ennek köszönhetően tartalmazza 

azokat a novellákat, melyeket 16-17 éve-
sen szerzett, és azokat is, melyek az el-
múlt pár esztendőben születtek. Életé-
nek egyik nagy tapasztalata: az, aki nem 
tud pofára esni, az sikeres sem lesz. 

Művei közül Szitakötő című regényét 
becsüli legnagyobbra, ami egy hosszú 
kutatás eredményeként jött létre. Az 
író-olvasó találkozó végén Vámos Mik-
lós az olvasást is népszerűsítette, mint 
mondta: ő az olvasás apostola.

 – Minél többet olvasunk, annál több 
életet élünk át. A jó könyv láthatatlan 
kézként nyúl az ember felé, és szó sze-

rint beszippantja. Ha egy könyv olvasása 
közben ezt nem érezzük, azt inkább tegyük 
félre, mert a könyvek száma végtelen, de az 
évek száma véges – zárta gondolatait az író. 

Tömböly Ágnes
Fotó: Büki László (www.vaskarika.hu)

Írónak született – Vámos Miklós Bükön találkozott olvasóival

„Az, aki nem tud pofára esni, az sikeres sem lesz.”

Dr. Gyurácz József, a Nyugat-magyaror-
szági Egyetem Természettudományi Ka-
rának dékánja díjat alapított azzal a cél-
lal, hogy elősegítse a gyerekek ökológiai 
szemléletének, környezettudatos maga-
tartásának kialakulását a helyi természe-
ti értékek feltárása, megóvása és megis-
mertetése érdekében cselekvő tanulók 
jutalmazásán keresztül. 

Az „Ablánc-díj” a Répce jobb oldali mel-
lékpatakjáról, az Abláncról kapta nevét, amely 
a kőszeg-hegyaljai Alsó-erdőben ered és a 
Répcébe Bük és Gór között torkollik. A pa-
tak vízi életközössége és a patakot kísérő 
élőhelyek, életközösségek több helyen még 
viszonylag természetközeli állapotban van-
nak, faunájuk és flórájuk fajokban gazdag. 
A díj egy díszoklevélből és húszezer forint 
pénzjutalomból áll. Az oklevél, amelyet Nagy 
Csaba Munkácsy-díjas képzőművész terve-
zett, az Ablánc és a Répce vidékének jelleg-
zetes vízparti fája, a fehér fűz, valamint a pa-
takok jellemző madara, a jégmadár látható.

Az „Ablánc-díj” gazdája Bük Város Önkor-
mányzatának Képviselő-testülete, mely a díj 
odaítélésének szabályairól a közelmúltban 

alkotott rendeletet. A szabályozás alapján a 
díj magyar állampolgár, a Felsőbüki Nagy Pál 
Általános és Szakiskolában – az alapító egy-
kori iskolája – tanuló felső tagozatos (5-8. osz-

tályos) gyermekek részére adható. Naptári 
évenként egyszer adható, egy gyermek csak 
egyszer részesülhet a díjban. A pénzjutalom 
alapját képező összeget – az alapító egyszáz-

ezer forintos felajánlását – az önkormányzat 
alszámlán kezeli, amelyhez befizetéseket 
bárki teljesíthet. A díjazásra javaslatot min-
den év május 31-ig a Felsőbüki Nagy Pál Ál-
talános és Szakiskola tantestülete tesz, a ja-
vaslat alapján a képviselő-testület dönt. A díj 
átadása a tanévzáró ünnepségen történik, 
a díjat a város mindenkori polgármestere és 
a Felsőbüki Nagy Pál Általános és Szakiskola 
igazgatója adja át.

A díjat annak lehet odaítélni aki:
Az adott évben 3,75 feletti félévi és év 

végi tanulmányi átlaggal rendelkezik, a ter-
mészettudományos tantárgyak (természet-
ismeret, biológia, földrajz, kémia, fizika, ma-
tematika) mindegyikéből legalább jó (4) 
osztályzatot ért el félévkor és év végén, to-
vábbá a következő feltételek közül legalább 
egyet teljesít: a természetismerettel, termé-
szetvédelemmel kapcsolatos tanulmányi, 
képzőművészeti versenyeken részt vett, a he-
lyi természeti értékek feltárására, megisme-
résére irányuló tevékenységet végez, illetve 
bizonyíthatóan a természeti értékek védel-
mében cselekszik.

Gyurácz József

A környezettudatos diákok elismerése az Ablánc -díjjal

A jégmadár is megjelenik az oklevélen
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Komoly vitát keltett az idei évben is a 
sportszervezetek támogatásának elbí-
rálása a képviselők között. Hosszas, pa-
rázs vita végén azonban a testület több-
sége döntött: amennyiben a BTK és a 
BRUFK nem köt egymással 2014. április 
30-ig megállapodást, nem kapnak ön-
kormányzati támogatást. 

Március 31-én tartotta soros ülését az ön-
kormányzat képviselő-testülete a városháza 
tanácstermében. Szóba került, hogy április 
6-án a GYSEV megváltoztatta a menetrend-
jét, mely miatt a Nestlében dolgozó 100 
szombathelyi munkavállaló késve érkezik 
meg, és nem tudják reggel hat órakor felvenni 
a munkát. A haza utazás ugyancsak problé-
más, hiszen akad, akinek 1,5 órát kell várnia 
az új menetrend miatt. Kollmann Bálint, a 
GYSEV ZRt. képviseletében hangsúlyozta, saj-
nálattal veszik tudomásul, hogy problémák 
vannak az új menetrenddel. Az elmúlt évek-
ben megvalósult fejlesztések és a négy új 
motorvonat megvétele nyomán azonban 
rövidült a Sopron-Szombathely vonalon a 
menetidő, emiatt a vonatok vagy Acsádon 

vagy Lövőn kerülik egymást. Kollmann Bá-
lint hangsúlyozta, a jövőben is terveznek kis-
térségi menetrend egyeztetést, melyre a tér-
ség önkormányzatait és főbb foglalkoztatóit 
is meghívják. A helyzet javítása érdekében a 
helyi buszjárat menetrendjét ismét megvál-
toztatta a testület, hogy az a vonatok beér-
kezése szerint induljon a vasútállomástól. 

Az önkormányzat bruttó 1 millió forinttal 
támogatja a Mister Classic old timer autó-
verseny büki megrendezését az idei évben 
– határoztak a képviselők. Módosították a 
Csodaország Óvoda alapító okiratát, szer-
vezeti és működési szabályzatát, elfogadták 
házirendjét és pedagógiai programját. Az 
intézmény Csodaország Óvoda, Egységes 
Óvoda-Bölcsőde és Közétkeztetést Ellátó In-
tézmény néven folytatja tevékenységét. 

1 millió 85 ezer forintot fordít az idei év-
ben is a gyermekek megfelelő oltására az 
önkormányzat. Dr. Nagy Mária gyermekor-
vos oltási terve alapján 23-an kapnak Rota 
vírus elleni, 26-an agyhártya- és agyvelő-
gyulladás elleni, 28-an bárányhimlő elleni 
védőoltást ingyenesen.

A nyílt ülés utolsó napirendi pontjában 
tárgyalta a testület a civil pályázatok elbírá-
lását. A 25 millió forintos keretből 100.000 
forintot a Büki Nyugdíjas Baráti Kör, 150.000 
forintot a Büki Iparoskör, 300.000 forintot a 
Horgász Egyesület, 150.000 forintot a Vállal-
kozók Bükért Egyesület, 100.000 forintot a 
H-05 Postagalamb Sportegyesület, 200.000 
forintot a Büki Szobakiadók Szövetsége, 
800.000 forintot a Büki Női Kar Egyesület, 
360.000 forintot a Büki Városvédő és -szépítő 
Egyesület, 480.000 forintot a Sok-Szín-Pad 
Társulat, 1.700.000 forintot a Büki Birkózó Club, 
150.000 forintot a Műszaki Klub és 400.000 
forintot a Fülöp Dezső Evangélikus Alapít-
vány kapott. Hosszas vita után a testület öt 
támogató és két ellenző szavazat mellett a 
Pénzügyi Bizottság javaslatát fogadta el két 
sportegyesület támogatását tekintve: ameny-
nyiben április 30-ig megegyezik egymással 
a BTK és BRUFK vezetése a párhuzamos fi-
nanszírozás megszüntetése területén, a BTK 
megkapja az önkormányzat 13,5 millió fo-
rintos, míg a BRUFK az 5,5 millió forintos ön-
kormányzati támogatást az idei évre.       T. Á.

Éles vita a sportkörök támogatása miatt

17. Csütörtök Dr. Nagy Gábor
18. Péntek Dr. Gyarmati Lenke
19. Szombat  Dr. Gyarmati Lenke
20. Vasárnap Dr. Gyarmati Lenke
21. Hétfő  Dr. Nagy Gábor
22. Kedd Dr. Földi Sándor
23. Szerda  Dr. Müller András

24. Csütörtök Dr. Szilasi Imre
25. Péntek Dr. Bencsik István
26. Szombat  Dr. Petro Andor
27. Vasárnap Dr. Petro Andor
28. Hétfő Dr. Szilasi Imre
29. Kedd Dr. Nagy Gábor
30. Szerda Dr. Nagy Gábor

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

18. Szt. Péter  készenlét 17.00–20.00
19. Sanitas nyitva 09.00–13.00
20. Sanitas ügyelet 09.00–14.00
21. Sanitas  ügyelet 09.00–14.00
22. Sanitas készenlét 17.00–20.00
23. Sanitas készenlét 17.00–20.00
24. Sanitas készenlét 17.00–20.00

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

Gyógyszertári ügyelet – 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)

Hirdessen kedvezményes áron a Büki Újságban!
Tömböly Ágnes • mobil: 06-30/700-8624
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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 május 7-én, 17.00-tól Dr. Horváth Tibor utca 56. 9
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Az amatőr futballozókat kívánja hely-
zetbe hozni azzal a kispályás labdarúgó 
tornával, melyet április 7-én indított 
a Büki Művelődési és Sportközpont, 
Könyvtár az MLSZ Vas Megyei Igazgató-
ságával közösen. 

– A település önkormányzata és az MLSZ 
közös finanszírozásában épült műfüves lab-
darúgó játéktéren hétfő esténként helyi és 
környékbeli amatőr kispályás csapatoknak 
nyújtunk sportolási lehetőséget, hogy a pá-
lyát rendszeresen használó helyi utánpótlás-
csapatok, és az időszakosan itt edzőtáborozó 
profi egyesületek mellett ők is haszonélvezői 
lehessenek a város kiváló létesítményének 
– tájékoztatott Falussy Péter sportszervező. 
Hozzátette: – Az I. Büki Futball7fő Amatőr 
Labdarúgó Kupa hét hétfőn át tartja mozgás-
ban a benevezett csapatokat. A következő két 
hónapban hat csapat méri össze tudását.

Az MLSZ Vas Megyei Grass-Roots koordi-
nátorától, Rudolics Norberttől megtudtuk, 
céljuk az, hogy növeljék az amatőrbázist, és 
a későbbiek során akár az öregfiú csapatok 
is csatlakozzanak az amatőr bajnoksághoz. 

Hangsúlyozta, a büki futballtorna nem egy 
légből kapott kezdeményezés, hiszen ko-
moly versenykiírást és szabályokat fogal-
maztak meg a szervezők, a legjobbakat pe-
dig az MLSZ fogja a bajnokság végén 
díjazni. 

Április 7-én a kezdőrúgást Németh Sán-
dor polgármester végezte el, és ezzel ün-
nepélyesen is elkezdődött a Futball7 fő lab-
darúgó kupa a műfüves pályán. 

T. Á. 
Fotó: Sportcentrum Bük

Futball7fő a műfüves pályán

Csoportkép az amatőr kupa résztvevőiről

A Büki Birkózó Club ismét sikeresen sze-
repelt a lányok diákolimpiai döntőjén. 
A csapat három indulóval vett részt már-
cius 22-én a pestszentimrei országos 
versenyen. 

Csonka Klaudia idén sem talált legyőzőre. 
Megvédte tavaly elnyert diákolimpiai címét 
és ismét bajnok lett. Így ő az első büki birkó-
zó, aki már háromszoros országos bajnok-
nak mondhatja magát. Dia 40kg-ban három 
tus győzelemmel, magabiztosan végzett 
korosztálya élén. 

Varga Dorottya 49 kg-ban a népes 16 in-
dulót felvonultató mezőnyben, négy győze-
lemmel és egy vereséggel végzett a dobo-
gó harmadik fokán.

Ambrus Viktória 65 kg-ban a bronzére-
mért birkózhatott, de sajnos alulmaradt el-
lenfelével szemben és így a pontszerző ötö-
dik helyen végzett. Viki a tízfős mezőnyben, 
egy győzelemmel és két vereséggel vég-
zett, amelynek oka egy kisebb formainga-
dozás volt. 

Szabó Gábor

Birkózó siker
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a Hotel Piroska megújult kávézó-étterme
„A jóízű beszélgetések helyszíne”

 Saláták, könnyű ételek, szendvicsek,
házi sütemények,

forró csokoládé, kávékülönlegességek.
 

Minden vasárnap bőséges büféebéd,
SUNDAY BRUNCH 12-14 óra között.

Ár: 2.490 Ft/fő (előzetes asztalfoglalás szükséges)

Nyitva tartás: minden nap 11.00-22.00

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

rally plakát


