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Városunk harmadízben ad helyet a rallye bajnokság egyik fordulójának  

Megszépül a romos épület

Felpörgetve: újra Bükfürdő Rallye 

Május 9. és 11. között újra Bükfürdőre látogat a hazai rallyesport krémje. Egy év kényszerpi-
henőt követően az idei verseny az Országos Murva Rallye Bajnokság és az Országos Rallye2 
Bajnokság hivatalos futama. A szervező Marco Racing Team nem titkolt célja ide csalogatni 
a historicos versenyzőket is, így újdonságként kiírták a Historic Challenge-et. Bük Város Ön-
kormányzata ezúttal is négymillió forinttal támogatta a rallyefutam megszervezését. 

(További részletek az 5. oldalon!)  

Nagy álma teljesül a Horgász Egyesület-
nek, hiszen mintegy 11 millió forintból 
az egykori lőtér helyén megkezdődött 
a horgásztanya építése.

A civil szervezet a beruházáshoz a Leader 
program keretében 10 millió forint vissza 
nem térítendő támogatást nyert, amit utó-
lag kap meg. Éppen ezért az önkormányzat 
11 millió Ft támogatást ad a Horgász Egye-
sületnek, hogy a beruházás finanszírozható 
legyen – tájékoztatott Szabó József, a Hor-
gász Egyesület elnöke. – Ennek érdekében 
az önkormányzat megvásárolta az ingat-
lant a korábbi tulajdonostól, a Bük Sportjá-
ért Alapítványtól.

(Folytatás a 4. oldalon!) 

Horgásztanya létesül

2013 a tartalékképzés éve volt, hiszen 
Bük Város Önkormányzata mintegy 880 
millió forint pénzmaradvánnyal zárta elő-
ző pénzügyi évét – derült ki a 2013. évi 
zárszámadási rendelet elfogadásánál.

Futó István könyvvizsgáló hozzászólásá-
ban hangsúlyozta, a jelentős tartalék köszön-
hető egyrészt a kisebb volumenű beruhá-
zásoknak, másrészt az iparűzési adóbevétel 
jelentős növekedésének. A képviselők április 
28-án tartották soros ülésüket. 

Az önkormányzat 2013. évi zárszámadási 
rendeletét, a Bük, Bükfürdő Közhasznú Tu-
risztikai Egyesület (BBKTE) idényfelkészülé-
séről szóló beszámolót és a gyermekjóléti 

és -védelmi feladatok tavalyi ellátásáról szó-
ló előterjesztést is elfogadták ülésükön a 
képviselők. 

– Megérkezett a Nemzeti Fejlesztési Ügy-
nökségtől (NFÜ) a belváros-rehabilitációs pá-
lyázatunk szabálytalansági eljárást lezáró 
értesítés – számolt be a testületnek az előző 
ülés óta történtek között Németh Sándor 
polgármester. Majd így folytatta: – Az NFÜ 
azzal kapcsolatban vizsgálódott, hogy az ön-
kormányzat fellépett-e a rendezvénytér ki-
vitelezőjével szemben a késedelmes teljesí-
tés miatt. 

(A cikk teljes terjedelmében 
a 3. oldalon olvasható!)

Jelentős önkormányzati tartalék
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Tudás(Tár)ház – versenyképes könyvtári szolgáltatások 
megteremtése Bükön a digitális és olvasási kompetenciák 
fejlesztésért, az életen át tartó tanulás érdekében 

 
 
 
 

PROJEKTZÁRÓ NAP 
2014. május 16. 

Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár 
 
 
 

1100 Sajtótájékoztató, projektzáró rendezvény 
  Köszöntő – Tóth Tamás intézményvezető 

  Mesélj nekem, mesélek neked! – igaz mese egy projektről 
    előadó: Haizler Lászlóné intézményvezető-helyettes 

  Értékek a változó időben 
    előadó: Pallósiné Dr. Toldi Márta a Berzsenyi Dániel Könyvtár igazgatója  

 
 

1430 Tündérszép – kézműves foglalkozás (könyvtár) 
 
 
1500 Piknikmesék – a művelődési központ és környékének     
        zegzugaiban mesélnek a „Fiókmesélők”  
 
 
1600 A bajusz – komédia Arany János műve nyomán,  
      a Sok-szín-pad Társulat előadásában (színházterem) 
 
 
1900 Csihány csípte csóré mesék – Csernik Szende székely    
      lábbábos csúnya meséi CSAK felnőtteknek (színházterem)  
 Pizsamás parti kakaóval és egy újabb mesével 
                gyermekeknek Tóth Viktóriával (könyvtár) 

Ezzel a klasszikus idézettel köszöntötte 
Hárominé Orbán Erika igazgatóhelyet-
tes a 2/12. évfolyamos szakács és pincér 
tanulókat, akik végzős, ballagó diákként 
álltak a sportcsarnokban tanáraik, diák-
társaik, szüleik és rokonaik előtt. Ezen 
az ünnepen elköszöntek az iskolától és 
egy kicsit a szülői háztól is, hiszen ahogy 
fogalmaztak, ezután már felnőttként 
felelősséggel tartoznak önmagukért, a 
társadalomnak is.

Harmincnégy diák indult el az intézmény-
ből a nagybetűs életbe, hogy szakácsként és 
pincérként állja meg helyét a munkahelyén, 

„Húszéves lesz lassan már a gyermek…” 

Két szakiskolai osztály ballagott el

Pócza Csaba megköszönte a szülők együttműködését

adjon számot a gyakorlatban arról, amit négy 
éven át tanult. 

Az iskolatársak verssel, dallal és útravaló, 
bíztató szavakkal búcsúztak, és biztosították 
a most elballagókat is arról, hogy mindig 
szívesen várják őket vissza egykori iskolájuk-
ba. A ballagás hagyományáról beszélt kö-
szöntőjében Baranyai Róbert alpolgármester, 
aki a város nevében köszönt el a végzősöktől 
sok sikert kívánva nekik. Pócza Csaba igaz-
gató ezen az ünnepen még nem vett búcsút 
legidősebb diákjaitól, majd a vizsgák után 
teszi ezt meg, hiszen még hátravannak az 
írásbeli és gyakorlati megmérettetések. Arra 

kérte a végzősöket, hogy legjobb tudásuk 
szerint álljanak helyt. A szülőknek pedig 
megköszönte az iskolával való együttműkö-
dést, a gyermekükkel való törődést. 

A végzősök nevében Talabér Tamás 
mondta el elköszönő gondolatait. Emléke-
zett az eseményekkel teli négy évre, meg-

köszönte tanáraiknak a fáradtságot és szü-
leiknek a törődést, akiknek e köszönő szavak 
után egy-egy szál virággal, egy öleléssel is 
elmondtak mindent, ami szívükben volt. 

Bízunk benne, hogy a ballagás szép emlék-
ként marad meg a végzősökben, és szorgal-
masan készülnek a diákéveket lezáró vizsgákra.

Baloghné Simon Erika; fotók: Cseh Gábor

A diáktársak is búcsúztak
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Bük Város Önkormányzatának az önkor-
mányzat által adományozható kitüntető 
címekről és díjakról szóló 6/2009. (VI.30.) 
önkormányzati rendelete szerint a dísz-
polgári, posztumusz díszpolgári cím, Bük 
Város Ifjúsági Kitüntető Oklevele és Bük 
Városért Kitüntető Oklevél kitüntetések 
adományozását teszi lehetővé.

Az adományozásra a polgármester, ön-
kormányzati képviselő, a képviselő-testület 
bizottságai, illetve rajtuk keresztül a városban 
működő intézmények, társadalmi szerveze-
tek és nemzetiségi önkormányzatok tehet-
nek javaslatot. Egy szervezet egy kitüntetésre 
évente legfeljebb egy személyt javasolhat.

A javaslatnak tartalmaznia kell a kitünte-
tésre méltónak tartott személy nevét, lakcí-
mét, tevékenységének, életművének általá-
nos ismertetését, továbbá az elismerni kí-
vánt tevékenység méltatását.

A javaslatokat még 2014. május 31-ig kér-
jük eljuttatni a polgármesternek. Az odaíté-
léséről a Kulturális, Oktatási és Sport Bizott-
sága véleménye alapján június 30-ig határoz 
a képviselő-testület. 

Dr. Tóth Ágnes jegyző

Felhívás kitüntetési 
javaslat megtételére

(Folytatás az 1. oldalról)
Az NFÜ úgy ítélte meg, hogy az önkormány-
zat helyesen járt el a kivitelezővel szemben, 
mert fellépett ellene, és csak annak mérté-
kével nem értett teljesen egyet. Ezért hatá-
rozatában azt állapította meg, hogy a pro-
jektmenedzsment 404.800 Ft-os összkölt-
ség támogatástartalmára, 323.840 Ft-ra nem 
tarthat igényt az önkormányzat. Mivel az 
önkormányzat a kivitelező SZL-Bautól en-
nél többet igényelt a késedelem miatt, a 
szabálytalansági eljárásból 1.392.650 Ft több-
lettel jött ki úgy, hogy a szerződés szerinti 
326.459.895 Ft alaptámogatás mellett le tud-
ta hívni mind az első önerőalap támogatás 
41.654.445 Ft, illetve a második önerő alap-
támogatás 39.530.629 Ft összegét is. Ezek 
együttesen 407.644.969 Ft támogatási ösz-
szeget tesznek ki. Ehhez 180.251.270 Ft ön-
kormányzati önerő társult, ami együttesen 
589.288.889 Ft fejlesztést eredményezett 
a projekt keretében. A képviselők elfogad-
ták az előterjesztést.

A Szombathelyi Hivatásos Tűzoltó pa rancs-
nokság előző évi tevékenységéről kaptak 
összefoglalót a városatyák Göncz Szabolcs 
tűzoltóparancsnoknak köszönhetően. Az al-
ezredes hangsúlyozta, a katasztrófavédelem 
átszervezése nyomán Bük város a Szombat-
helyi Tűzoltóparancsnokság körzetébe ke-
rült át ugyan, a településen azonban to-
vábbra is a csepregi önkéntes tűzoltók az 
elsődleges beavatkozók baj esetén. 

– A Csepregi Önkéntes Tűzoltóság kima-
gaslóan felszerelt és nagyon jó szakmai szín-
vonalat képvisel – fogalmazott a tűzoltó al-
ezredes. – Az előző évben 23 beavatkozásból 
20 műszaki mentést végeztek, és három tűz-
esethez riasztották őket. Összesen négy sé-
rülés történt, halálos baleset nem volt. 

2013-ban háromszor módosította a kép-
viselő-testület költségvetési rendeletét, mely-
nek eredményeként az előirányzat 2 milliárd 
767 millió 62 forintra emelkedett, ami 24,1 
százalékos növekedést jelentett. Németh 
Sándor polgármester előterjesztésében szólt 
a Nestlé Hungária Kft. tavalyi beruházásáról, 
mely nemcsak új munkahelyeket teremtett 

a városban, hanem az önkormányzat ipar-
űzési adóbevételét is jelentősen növelte. Így 
a 450 millió forintos tervhez képest 98,3 mil-
lió forinttal több iparűzési adó folyt be az 
önkormányzati büdzsébe. Kitért arra is, hogy 
már öt gazdasági társaságban van tulajdo-
na a városnak: a Büki Gyógyfürdő Zrt.-ben, 

a Bük és Térsége Vízmű Kft-ben (január 1-je 
óta a Soproni Vízmű Zrt.-ben), Forrás rész-
vényben, a Büki Koordinációs Kft.-ben és a 
Parkom Nonprofit Kft.-ben. 

– Ekkora tartalékkal még nem rendelkezett 
az önkormányzat. A város a rendszerváltás 
óta minden évet pozitívan zárt, de ilyen 
mértékű pénzmaradványt egyik évben sem 
ért el. Ez biztonságot jelent az önkormány-
zat számára – húzta alá Bodorkós László, a 
pénzügyi bizottság elnöke, aki megköszön-
te mindazok munkáját, akik ehhez az ered-
ményhez hozzájárultak, külön kiemelve a 
Büki Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi 
és adócsoportjának teljesítményét. A képvi-
selők végül egyhangúlag fogadták el a 2013. 
évi zárszámadási rendeletet és az önkor-
mányzat tavalyi belső ellenőri jelentését. 

A BBKTE idényfelkészüléséről tájékoztat-
ta a városatyákat Spilenberg Andrea elnök. 
Kiemelte, köszönhetően annak, hogy a szer-
vezet és a Büki Gyógyfürdő Zrt. ugyanazzal 
a reklámügynökséggel kötött az idei évre 
szólóan megállapodást, komolyabb kedvez-

Jelentős önkormányzati tartalék
ményeket tudtak elérni. A fennállásának öt 
éves évfordulóját ünneplő civil szervezet 
költségvetésének 38 százalékát fordítja pr és 
marketintevékenységre. Taglétszámuk meg-
közelíti a 150 főt. Az előterjesztést jóváhagy-
ta a testület. 

– Május 1-től lemondott a Településfej-
lesztési és Idegenforgalmi Bizottságban (TIB) 
betöltött külsős bizottsági helyéről Major 
Ágota – mondta el Németh Sándor, aki a 
megüresedett bizottsági helyre Spilenberg 
Andreát javasolta megválasztani. A képvise-
lők támogatták a javaslatot, így az új bizott-
sági tag esküt is tett a testület előtt. 

Jóváhagyták még az Ablánc-díj odaítélé-
sének szabályairól szóló rendeletet, végül 
pedig döntöttek arról, hogy közel 1,3 millió 
forintot támogatásként az önkormányzat 
átutal a BTK számára annak érdekében, 
hogy a szervezet ki tudja fizetni a TAO támo-
gatáshoz szükséges önerős részt egy új 
eredményjelző megvásárláshoz, melynek be-
szerzése 2,8 millió forintra rúg.

Tömböly Ágnes 
Spilenberg Andrea a TIB új külsős tagja 

Szivárvány gyermekfesztivál
Másodízben ad helyet a Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár a Szivárvány 
Gyermekfesztiválnak. Május 17-én a gyermek és ifjúsági néptánccsoportok állnak 
színpadra és adnak ízelítőt tudásukból, tehetségükből. A fesztivált immár 13. al-
kalommal szervezik meg. Az egész napos rendezvény programját keressék a mű-
velődési ház honlapján, és figyeljék a plakátokat!



Büki Újság • m o z a i k

4 •  2 0 1 4 .  m á j u s  9 .

Május 10-én fél 11-től a Gotthárd Amatőr-
csillagászati Egyesület a Büki Művelő-
dési és Sportközpont, Könyvtárral, vala-
mint a Csepregi Olvasókörrel közösen 
csillagászati napot szervez városunkban.  

A művelődési ház előtti téren felállítjuk 
a Naprendszer 1:450  000  000 kicsinyített 
modelljét (valójában a bolygómodellt.) Ha 
a 308 cm átmérőjű Napmodellt a téren állít-
juk fel, akkor a 11 cm átmérőjű Neptunusz 
Zsira község központjába kerül. 

A téren néhány csillagászati távcsővel 
megnézhetjük a Napot, esetleg néhány boly-
gót is. Jó idő esetén a távcsövekkel késő es-
tig maradnak az egyesület tagjai. 

Gyalogtúra indul 11:45-kor. Itt bejárjuk a 
belső Naprendszert: Merkúr, Vénusz, Föld 
és Mars. (Ez 500 m.) Esetleg elsétálhatunk 
a Jupiterig is. (1700 m.) Igény szerint bármi-
kor indíthatunk új gyalogtúrát.

Kerékpártúra indul 15 órakor. Ez alkalom-
mal a Naptól egészen a Neptunuszig (Zsi-
rára) kerékpározunk. Ez oda-vissza 20 km. 
(A „Kuiper-öv” bejárásával oda-vissza 26 km.)

Zsirán lehetőség van a barokk Rima nó-
czy-kastély, illetve a határon 25 éve lebon-
tott „vasfüggöny” emlékére készült bemuta-
tóhely megtekintésére. A kastélyba a belépő 
felnõtteknek 500 Ft, a tanuló és nyugdíjas 
jegy 250 Ft. Innen átkerekezünk a „Kuiper-
övbe” Locsmándra. 

A kerékpározók megfelelő műszaki álla-
potú kerékpárral indulhatnak! Sárga mellény 
és sisak ajánlott! A Locsmándra átkerekezők 
a személyi igazolványt vagy az útlevelet fel-
tétlenül hozzák magukkal! Egyéb részletek 
a http://www.gae.hu/ak tu alitasok/asztro ma ja
lis/asztromajalis.html linken olvashatók!

Sági Ferenc; Kép: www.gae.hu

Asztromajális 

Gyalogtúra és kerékpártúra is kapcsolódik a prog-
ramhoz

(Folytatás az 1. oldalról)
Mintegy másféléves előkészítő munka előz-
te meg a sikeres pályázatot, hiszen első kör-
ben nem kapott támogatást a 
Horgász Egyesület projektje. 
2013 végén érkezett az örömhír, 
mintegy karácsonyi ajándékként, 
hogy a Leader programban 10 
millió forint pályázati forrást ka-
pott a szervezet.  

Az egykor vágóhídként, majd 
lőtérként működő épületen a fel-
újítási munkák az elmúlt hetek-
ben kezdődtek meg. A kivitele-
zést a Szkendó Kft. végzi.

Szabó József hangsúlyozta, 
a horgásztanya a büki civil kö-
zösségek, intézmények számára egy olyan 
helyet nyújthat, ahol kellemes környezetben 

tölthetik együtt idejüket, főzhetnek, kikap-
csolódhatnak. Éppen ezért nemcsak a léte-
sítmény szépül meg, hanem annak – most 

nagyon elhanyagolt – környezetét is rendbe 
teszik. A tereprendezést követően fásítanak, 
parkosítanak, padokat helyeznek ki. 

A Horgász Egyesület május 1-jén horgász-
versenyt szervezett, ahol négy kategóriában 
versengtek egymással a sportág szerelmesei. 
Gyermek kategóriában a legjobbnak Kajtár 
Máté bizonyult, második Misák Norbert, har-
madik Szigethy Miklós lett. Ifjúsági kategóri-
ában egy induló volt, Vasvári Ramón, így 
ő kapta a trófeát. A hölgyek között az első 
Nagy Marianna, a második Pereznyák Helga, 
a harmadik pedig Szabó Beatrix lett. A fel-
nőtt kategória győztese Kovács Ákos volt, 
így hozzá került idén a vándorserleg. Máso-
dik helyen Maráczi Norbert, harmadik helyen 
Tóth Imre végzett.

Tömböly Ágnes

Horgásztanya létesül

Kajtár Máté a gyermek kategória legjobbja

Nagy Mariann a hölgyek közt aratott sikert

Az elmúlt hónapban rendkívüli ülés ke-
retében is tárgyalt a képviselő-testület 
az Európa út garanciális munkáinak el-
végeztetéséről. Az egykori kivitelező csak 
kisebb javításokat végezne.  

Az Európa utat 10 évvel ezelőtt építették, 
az ahhoz felvett hitelt a város 2013 végén 
törlesztette végleg. Április 2-án folytatott 
egyeztetést az önkormányzat az aktuálissá 
vált garanciális munkálatokról az egykori ki-
vitelezővel, a Colas Alterra Zrt.-vel. A cég csak 
az út burkolatát javítaná ki, az alatta lévő, 
több helyen beszakadt és elleneséses csa-
tornarendszert nem. Bük Város Önkormány-
zatát a tárgyaláson Németh Sándor polgár-
mester, Baranyai Róbert alpolgármester és 
Szabó András aljegyző, valamint az önkor-

mányzat által felkért szakértő cég, a Via no-
vaplan Kft. részéről Jencs Árpád képviselte. 
Miután a megbeszélésen mindkét fél ra-
gasz kodott álláspontjához, a megbeszélés 
félbeszakadt. 

A témával a képviselő-testület április 14-ei 
ülésén foglalkozott. A városatyák határozat-
ban fogadták el álláspontjukat, miszerint az 
önkormányzat által megbízott Via nova plan 
Kft. által javasolt műszaki tartalommal kérje 
a Colas Alterra Zrt.-t az út javítására. Ez a terv 
tartalmazza az út alatt vezető csatorna egyes 
szakaszainak cseréjét is, amelyet a Colas nem 
akar végrehajtani. Az önkormányzat ezzel a 
határozattal jelezte a kivitelezőnek, hogy nem 
elégszik meg kisebb garanciális javításokkal. 
A határozatról értesítették a Colas-t is.

Vita a garanciális munkákról
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Felpörgetve: újra Bükfürdő Rallye 

A Magyar Turizmus Zrt. Nyugat-dunán-
túli Regionális Marketing Igazgatósága 
meghívására a cseh külképviselettel kö-
zös szervezésben, a büki TDM, a gyógy-
fürdő és a szállodák partnerségében 
megvalósult áprilisban egy olyan study 
tour (tanulmányút), melynek során a leg-
jelentősebb cseh utazási irodák munka-
társait fogadtuk régiónkban.

Az utazási irodákat a ACK CR szervezet 
tömöríti, az út a velük való szoros együtt-
működés segítségével jött létre. 26 iroda 
képviseletében negyvenen látogattak el 

Cseh utazási irodák képviselői jártak Bükön

(Folytatás az 1. oldalról)
– Magyarországon ez az a murvás verseny, 
ahol ha élvezni is mered a versenyzést, a pá-
lyákat – azaz netán sietsz –, nem fogy el a 
versenyautód fél alja. A pályák minő-
sége most is ilyen! Finnország! Ezeket 
az adottságokat szeretnénk kiegészí-
teni azokkal a szolgáltatásokkal, amit 
már megszokhattak az ide látogató ver-
senyzők. Röviden: az a célunk, hogy itt 
a versenyző a gyorsasági szakaszokon 
kívül is versenyzőnek érezhesse ma-
gát! – nyilatkozta a duen.hu internetes 
portálnak Markó Tibor szervező. 

„Sokan, sokat dolgoztak azért, hogy 
ez a verseny 2014-ben újra megvaló-
sulhasson” – áll a hivatalos versenyki-
írásban. A Rallye1-es versenyzők az 
Országos Murva Rallye Bajnokság első futa-
mán mérethetik meg magukat. Prológ és 
105 kilométer gyors össz táv val 11 gyorsa-
sági szakasz várja őket. Ez 20 kilométerrel 
ugyan rövidebb, mint más hagyományos 

futamoké, a nevezési díj azonban 30 száza-
lékkal kevesebb, mint máshol.

A Rallye2 Bajnokság résztvevői számára 
a bükfürdői verseny teljesértékű bajnoki fu-

tamnak számít, egyben az R2 Murva Kupa 
része. A prológot követően 85 kilométer 
gyorsössztávon, kilenc gyorsasági szaka-
szon küzdhetnek meg egymással a részt-
vevők.

A rallysok már május 8-án tesztelhették 
autójukat, május 9-én pedig a prológgal 
folytatódik a program. Szombaton reggel-
től estig zajlik a verseny, majd központi ün-

nepéllyel zárul a rendezvény. A díjki-
osztó utáni Rallye Partynak 21 órától 
a Villa Rosato ad helyet, ahol dj. Pepe 
keveri a zenét. 

A Marco Racing Team a Büki TDM-
mel szorosan együttműködve a ver-
senyzők számára összeállított egy 
szálláslistát, mely a helyi szobakiadók, 
panziók, apartmanok, szállodák szál-
láslehetőségeit, elérhetőségeit tartal-
mazták, mely alapján a csapatok szál-
lást foglalhattak. További pluszt jelent 
a versenyzők számára, hogy számukra 
a Büki Gyógy- és Élményfürdő kedvez-

ményes áron kínál fürdési és felüdülési le-
hetőséget. A rallyefutamról bővebben tájé-
kozódhat annak hivatalos honlapján, a buk
furdorallye.hu weboldalon. 

Tömböly Ágnes; fotó: Cseh Gábor 

Markó Tibor, a Bükfürdő Rallye rendezője

Nyugat-Dunántúlra. Az öt napig tartó tanul-
mányút során a régió képviselői bemutat-
ták a legfontosabb vonzerőket, a fürdőket, 
az egyéb turisztikai attrakciókat, kastélyokat, 
várakat és egyebek között a győri Mobilis 
központot is. A program legfontosabb állo-
mása Bükfürdőn az a work-shop volt, ahol 
régiós szállodák, turisztikai szolgáltatók ta-
lálkozhattak az utazási irodák képviselőivel, 
és bemutathatták számukra ajánlatukat. 

Az egyeztetéseken részt vett a büki TDM 
szervezet részéről Pálffy Tamás, TDM- és pro-
jektmenedzser, aki az utazási irodák képvi-
selőivel megismertette a Bük, Bükfürdő szé-
les szálláshely- és gasztronómiai kínálatát, 
a fürdő szolgáltatásait és az idei évben meg-
valósuló rendezvényeket, valamint felaján-
lotta az információs irodák segítségét az ér-
kező vendégek és az utazási irodában dol-
gozók számára.

A csoportot a büki TDM ebéd keretében 
vendégül látta, ahol Horváth Lívia marke-
tingmenedzser köszöntötte a megjelenteket, 
és fürdővárosunkról további információkat 
osztott meg velük. 

A régiónkban töltött néhány nap bizo-
nyára  hozzájárul ahhoz, hogy a jelentős és 
folyamatosan fejlődő cseh küldőpiac tovább 
erősödhessen.               

 Pálffy Tamás, BBKTE

Mintegy 55 millió forintból napelemes 
rendszert telepítettek a Felsőbüki Nagy 
Pál Általános Iskola és Szakiskola épüle-
tére.

Európai uniós támogatásból valósult meg 
a projekt, melynek műszaki átadása lapzár-
tánk után, május 5-én történt. 

A Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola és 
Vendéglátóipari Szakiskola napelemes rendszer 
telepítése című, KEOP-4.10.0/A/12-2013-0936 
azonosító számú projekt keretében 85 szá-
zalékos támogatási intenzitás mellett 347 
négyzetméter napelemet szereltek fel – 
tudtuk meg Molnár Zoltántól. A Büki Közös 
Önkormányzati Hivatal pályázati referense 
elmondta még, ennek során 204 modult 

Új napelemek

képalá

helyeztek fel az intézményre, mely összes-
ségében 49,98 kW teljesítményre képes. A be-
ruházás 55 millió 10 ezer 865 forintba került. 

Az önkormányzat korábban többször 
nyert vissza nem térítendő támogatást a 
KEOP pályázatokon, melynek köszönhetően 
napkollektorok kerültek közintézményekre, 
és ezzel azok melegvízellátását tudták ol-
csóbbá tenni.  

T. Á. 

5 sor kellene még ide



Büki Újság • T u r i s z t i k a

6 •  2 0 1 4 .  m á j u s  9 . 

Megköszönjük tisztelt támogatóinknak a 2012. évi személyi jövedelemadójukból 
a Fülöp Dezső Evangélikus Alapítványnak felajánlott 1% összegét, egyben kérjük, 
hogy a jövőben is támogassák gyülekezeti alapítványunkat (Fülöp Dezső Evan-
gélikus Alapítvány, adószáma: 18897140-1-18).

Kandász Andrea szinte hazajár Bükre. 
A TV2 Kalandjárat című műsor szerkesz-
tője és műsorvezetője áprilisban két al-
kalommal forgatott városunkban, és a 
következő hónapokban még többször 
találkozhatunk vele. 

Az első adást már megtekinthették a mű-
sor nézői, ebben a környezettudatos turiszti-
kai adott ságainkat mutattuk be. Kalandoztunk 
a Greenfield Golfon, bepillantást kaptunk 
a golfpálya változatos madárvilágába, talál-
koztunk Trisztánnal és Izoldával 
– a bütykös hattyúpárral, akik 
több éve a terület lakói, SPAn-
csitól – a fürdő fázós pingvinétől 
– öko-tanácsokat kaptunk, majd 
dr. Gyurácz József kalauzolásban 
végigsétáltunk a Rép ce men ti 
tanösvényen. Az adás a TV2 we-
bes felületén is megtekinthető. 
(http://t v2.hu/musoraink /ka
landjarat/148925_okotura_es_
hattyules_bukfurdon.html) 

Az elkövetkezendő időszak-
ban a várost bemutató adások 

mellett támogatói spotokkal jelenünk meg 
az M1 csatorna népszerű műsoraiban. A Kö
vetkező! című vetélkedő és Borbás Marcsi 
kedvelt Gasztróangyal című műsorában nép-
szerűsítjük Bükfürdőt. 

A televíziós megjelenés mellett az MR1-
Kossuth és az MR2-Petőfi rádió hallgatóit is 
Bükre invitáljuk, a kéthetes időszakban – má-
jus első két hetében – naponta többször lesz 
hallható a fürdővárost népszerűsítő reklámunk. 

Horváth Lívia; fotó: Büki László

Városunk a Kalandjáratban

Kandász Andrea a tavalyi Gyógybornapok házigazdájaként

A fürdő SUMMER JAM 2014 rendezvény-
sorozata a kövezkező időszakra az alábbi 
programokat ajánlja vendégeinek:

 
Május 25. – Gyermeknap 
Gyermeknapi virgonckodásra várja SPAncsi 
pingvin a gyermekeket, családokat.

Ugrálóvár, kézműves foglalkozás, egy 
egész játszótérnyi játékkavalkád szórakoz-
tatja a gyermeknapot a fürdő területén ün-
neplő vendégeket.

Május 29. – Medical Wellnes Centrum 
nyílt nap
Egészségmegőrző nyílt nap keretében min-
den hónap utolsó csütörtökén az érdeklő-
dők díjmentesen közelebbről is megismer-
kedhetnek a Medical Wellnes Centrum szol-
gáltatásaival, melyek  a masszázsok kivételével 
a kapacitás függvényében kipróbálhatók.

Június 6–9. – Pünkösdi fúvósparádé – 
folklór – bormustra – vívóbemutató
Muraszombat város fúvószenekara évek óta 
jó kapcsolatot ápol a fürdővel. A színvonalas 
muzsikát játszó zenészcsapat immáron nyol-
cadik alkalommal tartja hagyományos há-
romnapos pünkösdi fúvósparádéját a fürdő 
területén június 6–8-án.

Pünkösd hétfőn a magyar folklór kapja a 
főszerepet. A „Háncs” Néptáncegyüttes mű-
sorát követően borgazda közreműködésével 
a vendégek közelebbről is megismerhetik a 
környék ízes borait.

A Bükön megrendezésre kerülő kadett és 
junior kategóriában zajló párbajtőr előváloga-
tó verseny versenyzői és szervezői június 7-én 
bemutatót tartanak a fürdővendégek számá-
ra. A fürdő egész évben gazdag programok-
kal várja a vendégeit! További információ a 
www.bukfurdo.hu weboldalon található. 

A gyógyfürdő programelőzetese

Április első hetében német diákok érkez-
tek Bükre és Bükfürdőre, a szombathelyi 
Horváth Boldizsár Közgazdasági és In-
formatikai Szakközépiskola és Kollégium 
meghívására, valamint az Erasmus + Leo-
nardo program keretében.  

Hárman a Bükfürdő Gyógy-és Élmény-
centrumban, hárman pedig a BBKTE irodái-
ban dolgoztak a gyakorlat három hete alatt. 
Sabrina Sander és Nils Behrens a bükfürdői 
Tourinfo iroda, Paul Fait pedig a büki Tourin-
form iroda csapatát erősítette. Egyaránt vé-
geztek front office és back office tevékeny-
séget, korrigálták tagjaink print és online 
anyagait, a visitbuk.hu és a buk.hu webolda-
lakat, leveleztek, információt adtak és könnyen 
beilleszkedtek a napi munkafolyamatokba. 

Szabadnapjaikon kirándultak, ismerkedtek 
az országgal – jártak a Balatonnál, Budapes-
ten, megnézték Szombathely nevezetessé-
geit, valamint a soproni látnivalókat is. A fia-
talok közül többen magyarul tanulnak, köz-
tük Sabrina is, aki nyelvünk szépsége miatt 
kezdett el érdeklődni országunk iránt. 

Az észak-német diákok első alkalommal 
jártak Magyarországon, de többen közülük 
már most szervezik nyári visszatérésüket.  Ha-
mar eltelt a három hét, gyorsan és jókedvű-
en végezték munkájukat, és az itt töltött idő 
alatt kicsit bele is szerettek Magyarországba. 

Horváth Lívia

Német diákok 
Bükön, Bükfürdőn

1%

Szent György napjához kapcsolódóan 
ünnepi állománygyűlést tartott a Vas 
Megyei Rendőr-főkapitányság, ahol Vas 
Megye Rendőrségéért kitüntetésben ré-
szesítették dr. Németh Istvánt, a gyógy-
fürdő vezérigazgatóját – adta hírül a me-
gyei napilap. 

Az ünnepélyes állománygyűlésen min-
den évben elismernek civileket is. Tiborcz 
János megyei rendőr-főkapitány elmondta: 
a rendőrség nem tudna ennyire hatékonyan 
működni, ha nem kapna segítséget a társa-
dalomtól. Hangsúlyozta: ennek a kitüntetés-
nek súlya van, a megyében sokan megérde-
melnék ezt az elismerést – olvasható a vaol.hu 
internetes portálon. Az elismerést dr. Németh 
István mellett dr. Szabó Csaba, Vas megye 
nyugalmazott főügyésze és Papp László, a 
Vasi Volán Zrt. vezérigazgatója kapta meg. 

Forrás: www.vaol.hu

Rendőrségi elismerés

Wellner Ervin
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Gyülekezetünk, a Büki Evangélikus Egy-
házközség a szakonyiakkal közösen szer-
vezett kirándulást Balatonszárszóra áp-
rilis elején. 

Szállásunkat elfoglaltuk a megújult Evan-
gélikus Konferencia- és Missziói Otthonban. 
A házigazdák bőséges vacsorá-
val vártak minket, és az elkövet-
kezendő napokban sem lehetett 
panaszunk az étkeztetésre. 

Szombaton Siófokra utaztunk, 
s itt az evangélikus templomban 
tartott áhítatot Hasza Mónika 
szombathelyi lelkésznő. Az itte-
ni templom egy igazi építészeti 
különlegesség, mely finn segít-
séggel épült, s többnyire termé-
szetes anyagból, fából készült. 
Az áhítat és a templom megcso-
dálása után rövid történeti sétá-
ban vettünk részt a templom építésével 
kapcsolatban, majd utunkat szabad foglal-
kozás keretén belül a Balaton partján foly-
tattuk tovább. Ebéd után Erdélyi Csaba bu-
dapesti lelkész tartott érdekes és izgalmas 

képes beszámolót Izraeli körútjáról. A dél-
után további részét játékkal töltöttük. Este 
közös elcsendesedésre volt lehetőség sok 
énekkel Szidoly Roland teológushallgató 
imameditációjában, amelyben a gyülekezet 
ifisei is részt vettek.

A vasárnapi záró-istentiszteleten közös 
úrvacsorán vehettek részt gyülekezetünk 
tagjai. Ebéd után fáradtan, de lélekben új 
erővel feltöltve hagytuk el Balatonszárszót. 

Firisz Anita

Gyülekezeti kirándulás Szárszóra

Balatonszárszón töltődtek fel az evangélikusok

Arany János műve alapján a Bajusz című 
komédiát mutatja be a Sok-Szín-Pad Tár-
sulat előbb május 16-án Bükön, majd 
két nappal később Tömördön. 

A gyermek és a felnőtt csoport tagjai is 
szerepet kaptak az új komédiában, melyet 
Kabay Ágnes rendezett – mondta el kérdé-
sünkre Nika Róbert, a társulat vezetője. Hoz-
zátette, a jövőben szeretnének olyan vásári 
komédiákat színre vinni, melyekkel a kör-
nyező falvakban is fel tudnak lépni és be 
tudnak mutatkozni. Így az új darab próbái 

mellett megkezdték Hans Sachs 
Kel a borjú című középkori komé-
diájának olvasópróbáit is. Ezt júli-
usban, a gyógybornapok kere-
tében láthatja a nagyközönség. 

Nika Róbert kitért még arra, 
hogy a következő hónapokban 
készülnek Kapolcsra, Veszprém-
be az Aranydeszka fesztiválra, 
majd az ősszel az adácsi feszti-
válon mérettetik meg magukat. 
Ugyancsak ősszel immár hato-

dik alkalommal szer-
vezik meg a Sok-szín-
fesztet, melynek szervezését már 
elkezdték. 

– Szeretnénk ismét elővenni 
Békés Pál A Tisza felső folyása cí
mű drámáját, mellyel korábban 
számos sikert értünk el – tájé-
koztatott a további tervekről a 
társulat vezetője. 

A szervezet idén is sikerrel pá-
lyázott az önkormányzat civil 
pályázati alapjából, a képviselő-
testület 180 ezer forinttal támo-

Bemutató előtt a Sok-szín-pad Társulat

gatja a Sok-szín-pad Társulat idei munkáját. 
– Ezúton is köszönetünket fejezzük ki az 

önkormányzatnak az újabb támogatásért, 
és mindazoknak, akik személyi jövedelem-
adójuk 1 százalékát társulatunk számára aján-
lották fel a tavalyi évben. Ha lehet, ily mó-
don támogassák idén is tevékenységünket 
– mondta még el Nika Róbert. 

Tömböly Ágnes

képalá

Lázasan próbál a bemutató előtt a büki társulat

Kérjük a településünkön élő vagy azt támo-
gatni szándékozó adófizető állampolgáro-
kat, hogy személyi jövedelemadójuk 1%-át 
ajánlják fel a Bükön működő alapítványok, 
közcélú szervezetek számára ezzel is segítve 
az itt folyó kulturális, sport és szabadidős te-
vékenységet! Döntésüket megkönnyítendő 
az alábbiakban közöljük az érintett szerve-
zetek adószámát:

Büki Városvédő és 
-szépítő Egyesület

19244064-1-18

Büki Női Kar Egyesület 18886724-1-18

Büki Művelődési és 
Sportközpont, Könyvtár

16866397-1-18

Fülöp Dezső Evangélikus 
Alapítvány

18897140-1-18

Sok-Szín-Pad Társulat 18898914-1-18

Büki Roma Egyesület 18296477-1-18

Felajánlásukat és segítségüket a fenti szer-
vezetek nevében előre is köszönjük!

Büki Közös Önkormányzati Hivatal

Felhívás!

www.buk.hu
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Városunk egykori lelkészének fiát, Fülöp 
Attila világhírű operaénekest, a Magyar 
Állami Operaház volt ügyvezető igazga-
tóját köszöntötte Pomezanski György 
a Múlt, jelen, jövő, városunk 
Bük… című rendezvénysoro-
zat április 24-ei estjén.

Családról és művészetről be-
szélgetett a városháza aulájában 
a közismert televíziós személyi-
ség Fülöp Attilával és közvetlen 
családtagjaival. Sokszínű, érzel-
mekben gazdag, közvetlen és 
szeretetteljes hangvételű ren-
dezvényen vehettek részt az ér-
deklődők.  

Témát bőven nyújtott a Fülöp 
család, hiszen az egykori büki lel-
kész örökösei gazdag életpályá-
ról tudtak mesélni. Fülöp Attila 
felelevenítette Bükhöz fűződő 
gyermekkori emlékeit. Megtud-
hattuk, műszaki egyetemre járt, 
de édesanyja biztatására folyamatosan ké-
pezte hangját.  Hangmérnökként ott bábás-
kodott a Hungária és Koncz Zsuzsa első le-
mezénél is. Egy véletlennek köszönhetően 
– az egyik szereplő váratlan megbetegedé-
se miatt – került beugróként az Operaház 
színpadára. Később az intézmény főtitkára 
és ügyvezető igazgatója lett. 

Az operaénekes felesége, Tátrai Zsuzsa 

néprajzkutatóként, a néprajztudomány kan-
didátusaként ismert. Nem mellesleg a szin-
tén világhírű hegedűművész, Tátrai Vilmos 
lánya. Történelem-néprajz szakon diplomá-

zott, gyakorlati helye Szombathelyen a Sa-
varia Múzeum volt. Örömmel mesélt a büki 
gyűjtésekről, az itt szerzett pozitív élmé-
nyekről. Megtudtuk, férjével folyamatosan 
követik a település fejlődését, tájékozódnak 

honlapjáról, és együtt örülnek minden elő-
relépésnek. Ahogy fogalmazott: „Bük druk-
kerei vagyunk”.  

– Nagyon büszke vagyok arra, hogy Bük-
ről származom. Büszkeséggel tölt el, hogy 
egy isten háta mögötti kis faluból fürdővá-
ros lett. Minden településnek olyan csodára 
lenne szüksége, mint Büknek – emelte ki 
Fülöp Attila.  

A házaspárnak három gyermeke született, 
közülük a legidősebb, Fülöp Zsuzsanna édes-
apja minden ellenkezése ellenére követte őt 
pályáján és operaénekesként dolgozik. Te-

hetségéből ízelítőt is adott a 
résztvevőknek. Fiúk, Attila nagy-
apját követte a pályaválasztása-
kor és lelkész lett. Legkisebb lá-
nyuk, Judit pedig közgazdász-
ként diplomázott, kiállításokat, 
vásárokat szervez. 

A beszélgetés során számos 
képet villantottak fel a családi 
archívumból Fülöp Dezsőről. 
Az evangélikus lelkész 1931-től 
1959-ig szolgált településünkön, 
és korát jóval megelőzve rend-
kívül ökumenikus szemléletű volt. 

A rendezvény végén Németh Sándor pol-
gármester mondott köszönetet a családnak, 
egyben megkérte őket, írják le személyes 
gondolatuk a város könyvébe. 

Tömböly Ágnes

Fülöp Dezső nyomában – „Bük drukkerei”

Fülöp Attila, világhírű operaénekes Bük város könyvébe ír

Fülöp 
Zsuzsanna 

édesapja 
nyomdokai-

ba lépett

A Magyar Holokauszt Emlékév része-
ként rendezi meg a Ne felejts! Roma Tör-
téneti Holokauszt Konferenciát a Czinka 
Panna Roma Kulturális Egyesület Bükön 
május 29–30-án. A rendezvény fővédnö-
ke Balog Zoltán miniszter.     

A kétnapos rendezvényen megjelenőket 
Németh Sándor polgármester köszönti a 
művelődési házban. Az érdeklődők a többi 
közt a roma holokauszt előzményeiről, ki-
bontakozásáról hallhatnak. Bemutatják a Ci
gánysors című köteteket, szó lesz a Vas me-
gyei romákról a vészkorszakban és a roma 
holokauszt oktatásáról is. A konferencia részt-
vevői arra is megpróbálnak választ adni, hogy 
mit lehet tenni a felejtés és a közöny ellen, 
illetve a romák mit tehetnek az antiszemitiz-
mussal szemben. 

A konferencia elnöke Bana József, Győr 
Megyei Jogú Város Levéltárának igazgatója, 

az előadók között szerepel Márfi Attila, a Ba-
ranya Megyei Levéltár nyugalmazott fő le vél-
tárosa, Mayer László, a Vas Megyei Levéltár 
levéltárosa, Harcsás Judit újságíró, Heizlerné 
Dobos Éva pszichológus, a Nevelőotthonok 
Nemzetközi Szövetsége Magyarországi Egye-
sületének alelnöke, Katona Csaba, az MTA 
Történettudományi Intézetének történésze, 
Bana Boros Szilvia pedagógus és dr. Kosztics 
István, a Pécsi Roma Nemzetiségi Önkor-
mányzat elnöke.

A konferencia résztvevői a program ré-
szeként a katolikus templomparkban meg-
koszorúzzák a tavaly felavatott Holokauszt 
emlékművet is. A rendezvény megvalósítá-
sát támogatja a Civil Alap és Bük Város Ön-
kormányzata is. A rendezvény büki lebonyo-
lításában Bük Város Roma Nemzetiségi Ön-
kormányzata is szerepet vállal.

Tömböly Ágnes    

Holokauszt konferencia

A Büki Roma Egyesület ezúton köszöni meg 
mindazoknak, akik felajánlásukkal hozzájá-
rultak ahhoz, hogy Húsvét alkalmából szá-
mos ajándékot oszthattak szét a gyermekek 
közt. A szervezet a sportpályán rendezett 
tojáskeresést, majd csokitojásokat és nyula-
kat, egyéb édességet és üdítőitalt adott a 
kicsiknek. 

Köszönjük a Recept-csere résztvevőinek, 
a Répcementi Coop Kft.-nek és a Csátép Kft.-
nek a segítséget. 

Horváth (Sulok) Andrea

Köszönet 
a felajánlásért

Kedves Olvasó! A Büki Újság kö-
vetkező lapszáma június 13-án pén-
teken jelenik meg. A bukiujsag@
gmail.com email címen várjuk ol-
vasói leveleiket, észrevételeiket!
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„Anyukámat azért szeretem, mert ő az 
anyukám!” – mondta az egyik kis óvodás. 
Tömör megfogalmazás, minden benne 
van! 

Az édesanya nagy szeretettel veszi kö-
rül gyermekét, gondozza, ápolja, táplálja. 
Az édesanya szerető gondoskodása nemcsak 
gyermekük testi szükségleteire 
terjed ki, a lelki, szellemi nevelés 
is nélkülözhetetlen. A gyermek 
kiszolgáltatottságánál fogva alap-
vetően és egyoldalúan elfogadó 
lény, és egyedül az édesanya ké-
pes arra, hogy az élet minden 
percében és helyzetében adjon 
és adjon, viszonzást nem várva 
gyermekétől. 

Édesanya, anya, anyuci, anyu-
kám, édes anyu – többfélekép-
pen szólítjuk anyukánkat. Ha a 
kicsi anyára mosolyog, vékony 
csengő hangján szól, máris megváltozik min-
den, elszállnak a gondok-bajok, sötét gon-
dolatok. 

A gyermekek már hetek óta készülődtek 
meglepetés ajándékkal, versikéket, énekeket, 
táncot, mesét tanulgattak. Életkoruknak meg-
felelően igyekeznek örömet szerezni édes-
anyának. Milyen az én anyukám? A gyerme-
kek válaszai jól tükrözik, viszonozzák, amit 
kapnak az édesanyától:

– szép, kedves, mindig segít, 
– mindent szeretek anyán, hiányzom neki, 

ezt mondja is, 
– azt szeretem benne, hogy gondoskodik 

rólam, 
– azt szeretem, hogy szeret ő, 
– jószívű, szeretek vele játszani…

Anyák napján, május első vasárnapján ezt 
köszönjük meg hálás szeretettel az édesanyá-
nak, édesapának is és nagyszüleinknek. Ver-
sekkel, énekekkel köszöntötték a kicsik és a 
nagyok az édesanyákat minden csoportban 
– közös vonásuk a szeretet, a ragaszkodás, kö-
szönet a létért, az életért. Az édesanyák, az 
édesapák szeretete maradjon természetes kö-
zeg számunkra sok-sok éven, évtizeden ke-
resztül! Isten éltesse őket családjuk körében!

Anyák napja az óvodában

Édesanyjukat köszöntötték a vegyes csoport apróságai

P. G.

Az iskola és óvoda közti átmenet meg-
könnyítése érdekében az idei évben is 
ellátogattak a nagycsoportos óvodások 
az iskola első osztályába, hogy ott a kis-
elsősökkel együtt részt vegyenek egy 
tanórán. 

Bekapcsolódtak az óra folyamatába, együtt 
verseltek, énekeltek, sőt többen számoltak 
is az iskolásokkal. Megfigyelték hogyan ol-
vasnak, megnézték a füzetekben, hogyan 
írnak a nem is olyan régen még óvodás tár-
sak. Nagy örömmel fogtak krétát a kezükbe, 
rajzoltak a táblára, és voltak, akik büszkén mu-
tatták, hogy le tudják írni a nevüket is.

A tanórát követően felfedezték az iskola 
rejtélyes épületét. Főként azokat a tereket 
járták be, amelyek elsősként az ő tereik lesz-
nek – osztálytermek, mosdók, ebédlő, udvar, 
játszótér. Azóta már be is iratkoztak az isko-
lába, első osztályosok lettek. A szülőket a ta-
nító nénik májusban várják majd iskola elő-
készítő szülői értekezletre.

Baloghné Simon Erika

Iskolakóstoló 

Pár hónap múlva ők is átlépik az iskola kapuját

Részek az egészért címmel szervez június 
1-jén a településrészek közti csapatver-
senyt a Büki Művelődési és Sportközpont, 
Könyvtár és a Büki Ifjúság a Helyi Kultú-
ráért Közhasznú Egyesület.  

Másfél hónapja 14 fiatal hozta létre az if-
júsági egyesületet azzal a céllal, hogy a helyi 
kultúrát ápolják, és lokálpatriótaként aktív 
szerepet vállaljanak a közösségi életben – 
tudtuk meg Marton Zsolt elnöktől. 

– Nem titkolt célunk az, hogy minél több 
ifjút vonjunk be és bíztassunk arra, vegyen 
részt aktívan a helyi programokban. Ennek 
egyik állomása a Részek az egészért címmel 
induló csapatverseny, ahol Bük hét telepü-
lésrésze vetélkedik egymással. A elmúlt he-
tekben hét csapatvezetőt választottunk, akik-
nek az a feladata, hogy 15-20 fős csapatot 
szervezzenek és felkészüljenek a megadott 
feladatokra – avatott be a program előkészü-

leteibe Marton Zsolt. Hozzáfűzte: – Bernáth 
Lajos könyve és a tavaly átadott tanösvény 
információs táblái alapján szellemi vetélke-
dőt, emellett akadályversenyt is hirdettünk. 
A csapatoknak tutajt is kell építeniük, mely-
lyel egy főnek át kell jutnia a horgásztó egyik 
partjáról a másikra. A verseny ötletét egyéb-
ként a bői Bőség napja adta, amelynek szer-
vezésében ugyancsak részt vállalok.

Az új ifjúsági egyesület emellett két-há-
rom hetente a Béke utca végén görkoris és 
kerékpáros programot is rendez vállalkozó 
kedvű kicsiknek és nagyoknak. Itt akadály-
pályán tesztelhetik ügyességüket a résztve-
vők. Természetesen az egyesület soraiba vár 
mindenkit, aki kedvet érez a helyi kulturális 
élet fellendítésére és azért tenni akar. Jelent-
kezni Marton Zsolt elnöknél lehet. 

Tömböly Ágnes

Részek az egészért – új csapatverseny indul

Két óra felhőtlen szórakozást ígér Neil 
Simon nagyszerű vígjátéka, a Napsugár 
fiúk, melyet a Körúti Színház társulata 
előadásában láthat a büki közönség jú-
nius 12-én csütörtökön. 

Az amerikai kabaré hőskorában két kiöre-
gedett színészt váratlanul egy nagy tévé-
csatorna kér fel szereplésre. Negyvenegy 
esztendeig járták együtt az országot, majd 
véglegesen összevesztek. 

A két főhőst Koltai Róbert (Willy Clark) és 
Galla Miklós (Al Lewis) játssza, a komédiát 
Koltai Róbert és Szőke István rendezte. 

A Büki Művelődési és Sportközpont, Könyv-
tár Átriumában június 12-én 19 órától lesz 
látható a darab.

Napsugár fiúk
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Immár harmadik alkalommal rendeztük 
meg az egyesület sportos hölgytagjai 
számára a TDM női kupát. 

Az idei verseny házigazdája a Danubius 
Health Spa Resort Bük volt, Katz Péter igaz-
gató úr és Strén Tibor F&B vezető jóvoltából 
a felújított bowling pálya mellett birtokba 
vehettük az új játszószobákat is. Hat csapat 
mérte össze az erejét, a kupát végül a Büki 
MSK „Kultúrmacák” nyerték el szoros küzde-
lemben. A képzeletbeli dobogó második 
fokára – mindössze két ponttal lemaradva 
– a Bükfürdő Gyógy- és Élménycentrum 
„SPAngyalok” versenyzői állhattak fel, a har-
madik helyet pedig az „Angyalbögyörők” 
hölgyei, a Hunguest Hotel Répce Gold csa-
pata nyerte el. A további helyeken a „Pitvar” 
csapat, a „Svenska Gäss” és a „Gyógyvíztün-
dérek” végeztek – utóbbi a TDM csapata. 

Egyéni helyezések is születtek: az idei Bow 
ling Királynő címet Markó Tamásné Kati 230 
ponttal nyerte el, a feltörekvő kategóriában 
pedig Lénárt Anita vehette át az oklevelet. 

A jóhangulatú délutánt egy finom vacso-
ra zárta, a Fehérló Étteremben pótoltuk az 
energiát. Nagyon örülünk, hogy hölgytagja-
ink ismét szép számban képviseltették ma-
gukat. A következő kupáig jó gyakorlást kí-
vánunk mindenkinek!                

    Horváth Lívia

III. TDM női 
bowling kupa

9. Péntek Dr. Bencsik István
10. Szombat Dr. Müller András 
11. Vasárnap Dr. Földi Sándor  
12. Hétfő Dr. Szirmai László 
13. Kedd Dr. Nagy Mária 
14. Szerda Dr. Nagy Gábor 
15. Csütörtök Dr. Nagy Gábor 
16. Péntek Dr. Müller András 
17. Szombat  Dr. Bencsik István 
18. Vasárnap Dr. Petro Andor 
19. Hétfő  Dr. Szirmai László  
20. Kedd Dr. Nagy Mária 

21. Szerda  Dr. Szilasi Imre 
22. Csütörtök Dr. Szilasi Imre 
23. Péntek Dr. Bencsik István 
24. Szombat  Dr. Bencsik István 
25. Vasárnap Dr. Szilasi Imre 
26. Hétfő Dr. Földi Sándor  
27. Kedd Dr. Müller András 
28. Szerda Dr. Nagy Gábor
29. Csütörtök Dr. Nagy Gábor
30. Péntek Dr. Bencsik István 
31. Szombat Dr. Bencsik István

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

  9. Szt. Péter 17.00 – 20.00 készenlét
10. Sanitas  08.00 – 13.00 nyitva
11. Sanitas 08.00 – 14.00 ügyelet
12–16. Sanitas 17.00 – 20.00 készenlét
17. Sanitas 08.00 – 13.00 nyitva
18. Fürdő Patika  08.00 – 14.30 nyitva
19-23. Üdvözítő 17.00 – 20.00 készenlét

24. Sanitas  08.00 – 13.00 nyitva
25. Fürdő Patika 08.00 – 14.30 nyitva
26–30. Szt. Péter 17.00 – 20.00 készenlét
31. Sanitas 08.00 – 13.00 nyitva
   1. Fürdő Patika  08.00 – 14.30 nyitva
2–6. Szt. Péter  17.00 – 20.00 készenlét
 7. Sanitas  08.00 – 13.00 nyitva

Gyógyszertári ügyelet
  május, június

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)

Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet művelődésszervező munka-
kör betöltésére.

•  A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jog-
viszony. 

• Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
•  A pályázat megtekinthető: kozigallas.gov.hu honlapon, valamint a www.buk.hu-n 

és a www.bmsk.hu-n.
Telefonon információ kérkető Tóth Tamás intézményvezetőtől a 06-94/558-409 te-

lefonszámon.
Tóth Tamás intézményvezető

Pályázati felhívás

Köszönet a támogatásért 
A Büki Birkózó Club (BBC) ezúton köszöni mindazok támogatását, akik 2013-ban 
személyi jövedelemadójuk 1 százalékának felajánlásával támogatták az egyesü-
let működését, céljainak elérését. Ezúton is arra kérünk mindenkit, hogy adója 
1 százalékával az idei évben is járuljon hozzá szervezetünk sikeres tevékenységé-
hez. A Büki Birkózó Club adószáma: 18897724-1-18. Támogató segítségüket előre 
is köszönjük!                         Büki Birkózó Club 

1%
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Három nap alatt több mint 500 verseny-
ző vitt be ellenfeleinek több ezer talála-
tot a Büki Sportcsarnokban felállított 
pástokon, ahol április 25–27 között négy 
korcsoportban zajlottak a küzdelmek az 
idei párbajtőr olimpici Grand Prix ne-
gyedik állomásán. 

A Szombathelyi Vívóakadémia Sportegye-
sület által szervezett nemzetközi verseny 
idén is nagyszerű színvonalat hozott, a via-
dalt a helyszínen megtekintő négyszeres 

olimpiai bajnok Kulcsár Győző elégedetten 
konstatálhatta, hogy ígéretes vívó generáci-
ók – köztük a Nemzet Sportolójának unokái 
– bontogatják szárnyaikat. A sportolók mel-
lett a helyi magánszállások és vendéglátó-
sok is jó hétvégét zártak, a sportturisták jó 
része pedig a Büki Gyógy és Élményfürdő 
szolgáltatásait is igénybe vehette – a zrt. és 
a helyi önkormányzat közötti megállapodás 
értelmében kedvezményes belépővel.

Falussy Péter; fotó: Varga Zsolt

Olimpici a csarnokban

Komoly küzdelmek zajlottak a páston

Bükön a Mátyás vendéglő adott otthont 
április 26-án a XXVII. alkalommal meg-
rendezett kistérségi sakkversenynek. 

A megmérettetést a BTK Sakk Szakosz-
tálya szervezte. A résztvevő 16 fő „svájci” 
rendszerben mérte össze tudását hét for-
dulóban.  Bük, Csepreg, Tömörd, Bükfürdő, 
Mesterháza, valamint Újkér településekről 
érkeztek a sakkozók. 

A versenyen az alábbi helyezések szü-
lettek: 

Ávár Zsolt Tömörd 6 pont
Néveri Tibor Bük 5 pont
Mesterházy Ernő Bük 5 pont
Hollósi Krisztián Újkér 4,5 pont

Dr. Szilasi Imre Bük 4,5 pont
Farkas István Csepreg 4 pont
(Azonos pontszám esetén a „Bucholz” 

számítás döntött.)
 A versenyt támogatta: Bük Város Önkor-

mányzata, A Büki Iparoskör, a Parkom Kft, 
Polgár András és a BTK Sakk Szakosztálya. 
A díjakat Csóka Csaba, a BTK elnöke adta át. 

 Az egész napos verseny helyszínét biz-
tosító Mátyás Vendéglő nagyszerű vendég-
látásban részesítette a résztvevőket. A kis-
térség sakkozói nevében ezúton is köszöne-
tünket fejezzük ki. 

Dániel Tibor,
Sakk Szakosztály vezető
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 Büki Újság
Bük Város

Önkormányzatának lapja

Kistérségi sakkverseny 

Rekordszámú résztvevővel immár 7. al-
kalommal szervezték meg május 1-jéhez 
kapcsolódóan a Büki Futónapot. Tíz hely-
ről közel 200 résztvevő nevezett a ver-
senyre.

Több kategóriában is nevezhettek 
a sportbarátok a hagyományos futóna-
pi megmérettetésen. A sportpályán és 
a városban kijelölt útvonal mentén fu-
tottak a résztvevők. Az eredményhir-
detésen Tóth Tamás, a szervező Büki 
Művelődési és Sportközpont, Könyvtár 
vezetője gratulált minden résztvevő-
nek, majd a rendezvény ötletgazdája, 
Vojtkó Tibor szólt a megjelentekhez. 

– Büszke vagyok arra, hogy hete-
dik alkalommal ennyien vettünk részt 
a versenyen. Mondhatjuk azt, hogy a 
Jóisten mindig kegyeibe fogadta a rendez-
vényt, hiszen mindig jó időnk volt és bízom 
abban, hogy jövőre még ennél is többen 
leszünk – hangsúlyozta Vojtkó Tibor, aki im-
már hagyományosan maga is indult a futó-
napon. 2500 méteren a másodikként ért 
célba. A legjobbak oklevelet, érmet és a Sop-
roni Vízmű Zrt. ajándékcsomagját vehették 
át Tóth Tamástól és Vojtkó Tibortól. 

34 éves fiúk: 1. Szaksz Bálint 2. Szanyi Brú-
nó 3. Kovács Tamás; 34 éves lányok: 1. Giczy 

Lilien 2. Szabó Luca 3. Gőcze Otília; 56 éves 
fiúk: 1. Benke Viktor 2. Szanyi Zénó 3. Pőcze 
Jákob; 56 éves lányok: 1. Szabadkai Hanna 
2. Molnár Mira 3. Takács Hanna; 78 éves fiúk: 

1. Stefanich Mirkó 2. Lóránth Jácint 3. Hor-
váth Kornél; 78 éves lányok: 1. Hajdó Róza 
2. Varga Zsófia 3. Mórocz Hanna; 910 éves fiúk: 
1. Németh Bence 2. Horváth Alex 3. Horváth 
Patrik; 910 éves lányok: 1. Hajas Martina 2. Ha-
jas Evelin 3. Gulyás Adél; 1114 éves fiúk (800 
méter): 1. Kiss Levente 2. Komjáthy János 3. Ber-
náth Árpád; 1114 éves lányok (800 méter): 
1. Csóka Eszter 2. Németh Laura 3. Bernáth 
Jázmin; 1518 éves fiúk (1400 méter): 1. Németh 
Gábor 2, Csóka Márton 3. Kajtár Dániel; 1518 

Rekordszámú induló a Büki futónapon
éves lányok (1400 méter): 1. Keresztes Barbara; 
1835 éves férfiak (600 méter): 1. Kulcsár Dávid; 
1835 éves nők (600 méter): 1. Ték Carmen 2. 
Szárnyas Fanni; 1835 éves férfiak (2500 méter): 

1. Horváth Bence; 1835 éves nők (2500 
méter): Kabay Ágnes; 1835 éves férfiak 
(5000 méter): 1. Unger Tamás 2. Kulcsár 
Dániel 3. Németh Bálint; 1835 év feletti 
nők (5000 méter): 1. Babos Orsolya; 35 év 
feletti férfiak (2500 méter): 1. Csapó Ba-
lázs 2. Vojtkó Tibor 3. Németh Tibor; 
35 év feletti nők (2500 méter): 1. Németh-
né Vincze Ibolya 2. Vojtkóné Csőke Tün-
de; 35 év feletti férfiak (5000 méter): 
1. Benke László 2. Lóránth Csaba 3. Pup 
János; 35 év feletti nők (5000 méter): 
1. Vargáné Czingráber Bea 2. Németh-
né Vincze Ibolya 3. Czigány Gabriella Családi futáson is részt vehettek a futók
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 A Nordic Walking - és kerékpártúrákra előzetes jelentkezés szükséges a Tourinfo irodában, Bükfürdő, autóbuszpályaudvar. (A sporteszközöket ingyenesen biztosítjuk.)
 Für die Nordic Walking- und Fahrradtouren ist eine vorherige Anmeldung im Tourinfo-Büro in Bükfürdő erforderlich. (Die Sportmittel stellen wir Ihnen gratis zur Verfügung.)
 K účasti na programu Nordic Walking a cyklotúra se je třeba předem přihlásit v kanceláři Tourinfo na autobusovém nádraží v Bükfürdő. (Sportovní potřeby zajišťujeme bezplatně.)

 Sport és szabadidős eszközök, kerékpárok  a hét többi napján a Tourinfo irodában bérelhetőek!  Verschiedene Sport- und Freizeitmittel, Fahrräder sind jeden Tag  
der Woche im Tourinfo-Büro auszuleihen.  V ostatních dnech si lze v kanceláři Tourinfo zapůjčit sportovní potřeby a jízdní kola! 

 Próbálja ki bármikor ingyenesen használható Felnőtt Játszóterünket a Sportparkban!  Probieren Sie unsere Freilicht-Fitnessgeräte jederzeit im Sportpark gratis aus!
 Vyzkoušejte kdykoliv naše bezplatně přístupné Hřiště pro dospělé ve Sportovním parku! 

 Rossz idő esetén a programok elmaradnak!  Bei schlechtem Wetter fallen die Programme aus!  V případě nepříznivého počasí se programy nekonají.

Szerda  Mittwoch  Středa
17:00–18:00
 Nordic Walking oktatás és minitúra
 Nordic Walking Unterricht und Minitour
 Nordic Walking – výuka a krátká vycházka
18:00–21:00
 Szerdai aktivitás, Sportversenyek
 Aktiver Mittwoch, Sportwettbewerbe
 Středeční aktivity, sportovní soutěže

cSütörtök  donnerStag  Čtvrtek
17:00–ca. 18:00
 Kerékpártúra 
 Fahrradtour
 Cyklotúra
18:30–21:00
 Szabadtéri sport játékok
 Freilicht-Sportaktivitäten
 Venkovní sportovní hry

Péntek  Freitag  Pátek
17:00–21:00
 Gyerekkuckó
 Kinderparadies 
 Dětský koutek

 Egész délután ugráló vár! 
 Hüpfburg am ganzen Nachmittag!
 Celé odpoledne skákací hrad!

SzoMbat  SaMStag  Sobota
17:00–18:00
 Nordic Walking oktatás és minitúra
 Nordic Walking Unterricht und Minitour
 Nordic Walking – výuka a krátká vycházka
18:00–21:00
 Szombati aktivitás, Sportversenyek
 Aktiver Samstag, Sportwettbewerbe
 Sobotní aktivity, sportovní soutěže

Részletekről érdeklődjön szállásadójánál, vagy a helyi Turisztikai Egyesület irodáiban:
Details bei Ihrem Gastgeber oder in den Büros des lokalen Tourismusverbandes:
O podrobnostech se laskavě informujte u svého ubytovatele nebo v kancelářích místního Turistického sdružení: 

Tourinform Bük, Eötvös u. 11., Tel.: +36 94 558 419, Tourinfo Bükfürdő, Tel.: +36 94 558 416, Mobil: +36 30 347 2603

sportanimáció
kicsiknek és nagyoknak

für groß und klein
sportanimation

pro malé i velké 
sportovní animace

www.visitbuk.hu

Mikor?  2014. 05. 14–09. 14. szerda–szombat délutánonként

Wann?   14. 5–14. 9. 2014. Mi–Sa nachmittags

Kdy?  14. května – 14. září 2014. – středa–sobota, odpoledne  

Hol?  Sportpark, Bükfürdő
Wo?  Sportpark, Bükfürdő
Kde?  Sportovní park, Bükfürdő

Kedv�  I� ú Pár!
Ünnepeld nálunk él� ed nagy napját!

Különleges, egyedi helyszín polgári esküvőnek
és lakodalomnak egyaránt!

Lakodalmi ünnepi menüajánlatunk: 
7900,- Ft/fő

Ajánlatunk megtekinthető a www.oregpitvar.hu olddalon!
Személyes ajánlatkérés a 06-70/211-3133 telefonszámon!

Hirdessen 
kedvezményes áron

a Büki Újságban!

Tömböly Ágnes • mobil: 06-30/700-8624

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.

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 14-én, 17.00-tól Dr. Horváth Tibor utca 56. 
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