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Megismételték a tavalyi sikert – a bajnokság végén újra ezüstérem került a lányok nyakába 

Az új vezérigazgató

Újra ezüstérmesek a kézilabdás lányok!

Sikerült a tavalyi sikert megismételni, 
így a 2013–2014. évi NB II-es női kézilab-
da észak-nyugati bajnokságában újból 
második helyen végzett a BTK Kézilab-
da Szakosztálya. 

– Parádés hazai győzelmeket aratva, szín-
vonalas, izgalmas mérkőzéseket követően 
legszebb álmainkat valóra váltva ismét ezüst-
érmesek lettünk – fogalmazott az eredmény-

nyel kapcsolatban Szabó Róbert szakosz-
tályvezető. – A junior csapatunkat is dicséret 
illeti, hiszen érezhető volt a kitartó felkészü-
lés és az összeszokott játék, ezáltal a közép-
mezőny meghatározó csapatává váltak.

(A teljes beszámoló a 11. oldalon olvasható!)

A Büki Gyógyfürdő Zrt. közgyűlése egy-
hangúan Vörös Imre vezérigazgatói ki-
nevezését támogatta május 28-ai ülésén. 

Dr. Németh István nyugállományba vo-
nult, ezért írtak ki pályázatot a posztra. Ta-
valy év végén a zrt. közgyűlése felhatalmaz-
ta az igazgatóságot, hogy fejvadász céget 
bízzon meg a megfelelő jelölt megtalálása 
érdekében. Az igazgatóság több ülést is tar-
tott a tárgykörben, végül hétről három fősre 
szűkítették a jelöltek körét – tájékoztatta a 
városatyákat Németh Sándor polgármester 
a május 19-ei rendkívüli testületi ülésen. Bük 
Város Önkormányzatának képviselő-testüle-
te Vörös Imre kinevezését támogatta. 

(Az új vezérigazgatóval készített
interjúnk a 3. oldalon olvasható!) 

Vörös Imre
a gyógyfürdő élén

Bük Város Önkormányzata ezúttal meg-
hívja a bükfürdői ingatlantulajdonosokat 
és érdeklődőket a június 27-én pénteken 
16 órakor az Apartman Hotel tanácster-
mében (Rózsakert étterem) tartandó 
Üdülőhelyi fó rumra. Jelenlétével és vé-
leményének ismertetésével kérjük, Ön is 
járuljon hozzá a fórum sikeréhez!

Németh Sándor polgármester,
dr. Tóth Ágnes jegyző

A Nyugat-dunántúli Regionális Hulla-
dékgazdálkodási Önkormányzati Tár-
sulás 27.500 komposztáló ládát oszt ki 
ingyenesen Vas megye 127 társult tag-
települése között, beleértve városun-
kat is. A komposztáló ládák kiosztása 
az önkormányzat Baross u. 11. szám 
alatti ingatlanán (a vízmű telephelye 
utáni telek) történik, a tervek szerint 
június közepétől. A részletekről később 
értesítjük a lakosságot. 

Büki Közös Önkormányzati Hivatal

Üdülőhelyi fórum

Komposztáló láda
kiosztás
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MESETÁBOR 
2014. június 30-július 4. 
2-3-4. osztályosok részére 

Idén nyáron is megnyitja 
kapuit a „Mesebirodalom”. 
Ritka alkalom, hiszen 
évente csak 1x, csak 5 
napra és csak 25 fiatal 
legényt és lányt fogad 
olvasótáborába a király.  

 

MESEORSZÁG TÖRVÉNYEI KICSIT MEGVÁLTOZTAK.  
Maradt a vidámság, a jókedv, a sok játék és vetélkedő.  
DE: varázsétket csak 1x tudunk adni. 
 
A táborért 5.000,- Ft-ot 
s z ü k s ég e s  a  k i r á ly 
kincsestárába befizetni, 
amiért kapsz mindennap 
1x meleg étket, kalandot a 
Napsugár parkban, kel-
lékeket a foglalkozásokhoz.  
 

 

Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár 
Cím: 9737 Bük, Eötvös utca 11. 
Telefon: +36 (94) 558-411 
Adószám: 16866397-2-18 
E-mail: ktar.buk@t-online.hu                          
Honlap: www.bukmsk.hu 

Jelentkezési 
határidő:  

2014. június 15. 
Bővebb információ és 

jelentkezési lap  
a városi könyvtárban és a 
94/558411 telefonszámon  

Kedves Gyerekek! 
Kalandozzatok velünk 

a büki városi könyvtárban, 
ha szereted a meséket, 

szeretsz játszani, 
kirándulni, vetélkedni! 

13. Péntek Dr. Bencsik István 

14. Szombat  Dr. Petro Andor 

15. Vasárnap Dr. Petro Andor 

16. Hétfő  Dr. Szirmai László 

17. Kedd Dr. Nagy Mária 

18. Szerda  Dr. Szilasi Imre 

19. Csütörtök Dr. Nagy Gábor 

20. Péntek Dr. Müller András

21. Szombat  Dr. Földi Sándor 

22. Vasárnap Dr. Bencsik István 

23. Hétfő Dr. Nagy Gábor  

24. Kedd Dr. Bencsik István

25. Szerda Dr. Nagy Gábor

26. Csütörtök Dr. Szilasi Imre

27. Péntek Dr. Müller András 

28. Szombat Dr. Földi Sándor 

29. Vasárnap Dr. Nagy Gábor

30. Hétfő Dr. Bence Zsolt

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

13. Üdvözítő  17.00–20.00 készenlét

14. Sanitas 09.00–13.00 nyitva

15. Fürdő Patika 09.00– 4.30 nyitva

16. Szt. Péter 17.00–20.00 készenlét

17. Szt. Péter 17.00–20.00 készenlét

18. Szt. Péter 17.00–20.00 készenlét

19. Szt. Péter 17.00–20.00 készenlét

20. Szt. Péter 17.00–20.00 készenlét

21. Sanitas  09.00–13.00 nyitva

22.  Sanitas  09.00–14.00 ügyelet

23-27. Sanitas  17.00–20.00 készenlét

28. Sanitas 09.00–14.00 ügyelet

29. Fürdő Patika 09.00–14.30 nyitva

30. Üdvözítő 17.00–20.00 készenlét

Július 

1-4. Üdvözítő 17.00–20.00 készenlét

5.  Sanitas 09.00–13.00 nyitva

6.  Fürdő Patika 09.00–14.30 nyitva 

Gyógyszertári ügyelet – június, július
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)

Nappalok és éjszakák címmel szervezett 
projektzáró napot a Büki Művelődési és 
Sportközpont, Könyvtár május 16-án. 
Az intézményben befejeződött a TÁ MOP-
3.2.4.A-11/1 kódszámú Tudásdepó-Ex-
pressz című pályázat keretében megva-
lósult projekt.  

– Látható, tapasztalható eredménye 
van a projektnek, hiszen a könyvtár 
olyan programokat szervezett, melyek 
erős oszlopot nyújtanak a művelődési 
ház számára – hangsúlyozta ünnepi 
köszöntőjében Tóth Tamás. Az intéz-
ményvezető méltatta Haizler Lászlóné 
intézményvezető-helyettes munkáját, 
aki oroszlánrészt vállalt a mintegy két 
és fél éve elkezdődött program meg-
valósításában. A megjelentek közt kö-
szöntötték Németh Sándor polgármes-
tert és a társintézmények vezetőit is. 

A könyvtár A Tudás(tár)ház – verseny-
képes könyvtári szolgáltatások megteremtése 
Bükön a digitális és olvasási kompetenciák fejlesz-
tésért, az életen át tartó tanulás érdekében című 
projekt 19.541.611 Ft vissza nem térítendő tá-
mogatást kapott az Új Széchenyi terv keretében.    

A 2012. december 1-jével induló program 
legfontosabb eredményeit és történéseit 
mesébe illő módon elevenítette fel Haizler 
Lászlóné, aki így emlékeztetett: a projekt el-
sősorban a mese köré épült. Fontosnak tar-
tották az olvasás népszerűsítését és tavaly 

első ízben sikeresen szervezték meg a Me-
setábort, ahol 25 gyermeket fogadtak. Szólt 
a fi ókmesék felvételeiről, melynek során a 
Trió TV 26 közéleti személy mesélését rögzí-
tette. A projekt keretében az intézmény 

meseíró pályázatot és rajzpályázatot is hir-
detett.

– A könyvtár tartalomszolgáltató képes-
sége is erősödött, hiszen egyedi informá-
ciós tartalommal rendelkező helyismereti 
tudástár jött létre. 

Pallósiné dr. Toldi Márta, a Berzse-
nyi Dániel Megyei Könyvtár igazgatója 
ugyancsak gratulált a megvalósult 
eredményekhez, majd Értékek a változó 
időkben címmel tartott előadást.  

Délután mutatta be a Sok-szín-pad 
Társulat A bajusz című új komédiáját és 
Csernik Szende „csúnya meséket” mon-
dott. A gyerekeknek pizsamás partit 
tartottak, ahonnan a kakaó sem hiányoz-
hatott, nekik Tóth Viktória mesélt. 

Tömböly Ágnes

Eredményesen zárult a könyvtár TÁMOP pályázata
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Pallósiné dr. Toldi Mártát nyugdíjba vonulása apropóján
köszöntötték

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai
Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu

06 40 638 638
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A Büki Gyógyfürdő Zrt. új vezérigazga-
tója június 2-án kezdte meg munkáját. 
Vörös Imrével feladatokról, tervekről és 
a vállalat lehetőségeiről is beszélgettem 
harmadik munkanapján. 

– Harmadik napja dolgozik a fürdő vezér-
igazgatójaként. Mivel kezdte a munkáját?

– Nagyon érdekesek, színesek és 
pörgősek az első napok. Sok mindent 
meg kell ismernem, a fürdő általános 
működésétől kezdve a pontos műsza-
ki részeket, a jogi, a gazdasági tevé-
kenységet. De ez nem baj, mert ezt 
szeretem. Hétfőn 10 órától a vezetők-
kel tartottunk tanácskozást, ahol egy 
általános tájékoztatót tartottam. Min-
denkit próbáltam megnyugtatni, hogy 
bár igaz, hogy új világ kezdődik, de ez 
a világ jobb lesz. Megfogadtam, hogy 
amíg az igazgatóság nem mutat be 
a dolgozóknak, nem keresem meg őket, 
azonban nem bírtam megállni. Tegnap két 
kollégával elindultam és körbejártam né-
hány helyet. Hivatalosan azonban ma mu-
tattak be a dolgozóknak.

– Gondolom, a munkatársakat leginkább 
most az foglalkoztatja, hogy lesznek-e sze-
mélyi változások. Tervez ilyet?

– Nem úgy jöttem ide, hogy mindenkit 
kirúgok. Úgy gondolom, hogy aki becsület-
tel, odaadással és megfelelő szakértelem-
mel hasznos munkát végez, azt a mai világ-
ban meg kell becsülnünk, és az tiszteletet 
érdemel. Ez alatt a pár nap alatt számos ér-
tékes emberrel találkoztam. Nem kell a dol-
gozóknak attól tartaniuk, hogy elveszítik 
munkahelyüket.

– A képviselő-testület előtt azt mondta: az 
elmúlt években tucatnyi fürdőre hívták veze-

tőnek, azonban nem élt a lehetőségekkel. Mi-
ért mondott igent Bükfürdőnek?

– Valóban sok fürdő megkeresett, köztük 
nagyok is. Egy ilyen komplexum irányítása 
hosszú távú elköteleződést jelent és élet-
módváltással jár. Bár az elmúlt három évben 

munkám miatt inkább Budapesten éltem, 
mégis mindig jó volt hazajönni Sárvárra. 
Döntésemben két dolog is szerepet játszott: 
szempont volt az, hogy hol van és milyen a 
fürdő. Bükfürdő mindig nagy és népszerű für-
dőként volt ismert, emellett pozitívumként 
értékeltem, hogy haza tudok költözni. Komoly 
potenciált látok a büki gyógyfürdőben, sokat 
lehet javítani a szolgáltatás színvonalán, és so-
kat lehet tenni további fejlesztéséért. Koráb-
ban dolgoztam a Danubiusnál és műszaki 
igazgatóként hozzám tartozott a büki szállo-
da is. Tizenöt éven át rendszeresen jártam a 
településre, így sok barátom és ismerősöm is 
van itt. Garantálom, hogy legjobb tudásom-
mal azon leszek, hogy a fürdő fejlődjön. Tisz-
tában vagyok azzal, hogy itt nem szabad hi-
bázni és ezt a feladatot nagyon jól kell csinálni. 
Azt gondolom, hogy ezt így fogom tenni.  

– Elkezdődött a turisztikai szezon, így mond-
hatjuk, azonnal a mélyvízbe került. Milyen fel-
adatokat, célokat tűzött ki maga elé a követ-
kező egy-két hónapban?

– Azzal párhuzamosan, hogy informá-
ciókat gyűjtök, természetesen tenni is kell. 

Célom az, hogy javítsuk az üzemelte-
tés színvonalát és eredményességét. 
A beruházások kitalálásához több is-
meretre van szükség, ismerni kell a für-
dőt a pincétől a padlásig, a dolgozók, 
a vendégek, az üzleti partnerek, turisz-
tikai szolgáltatók igényeit. Terveim sze-
rint nyáron meghatározzuk a konkré-
tabb fejlesztési irányokat, hiszen kezdő-
dik a következő európai uniós pályázati 
periódus. Ez természetesen nemcsak 
a fürdő, hanem a város számára is szá-
mos lehetőséget rejt. Fontos, hogy a 
fürdő mellett a település is szépüljön, 

és számos, fürdőn kívüli program várja a 
vendégeket. Ebben partner Németh Sándor 
polgármester úr is.  

– Ismert, a városban számos civil szervezet 
tesz a turisztika erősítéséért, így a többi közt 
a TDM szervezet, a Büki Szobakiadók Szövet-
sége, vagy a Vállalkozók Bükért Egyesület. 
Velük tervez-e együttműködést?

– Természetesen. A TDM szervezettel már 
tegnap megtörtént a kapcsolatfelvétel. Hi-
szem, hogy közös munkával egymást tud-
juk erősíteni, így komoly lehetőségeket látok 
a velük való együttműködésben.

Tömböly Ágnes
Fotó: Wellner Ervin

Vörös Imre a gyógyfürdő élén
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Éves közgyűlését tartotta a Büki Szoba-
kiadók Szövetsége május 28-án a műve-
lődési központban. Napirendre került 
a pénztárgép kötelező használatának 
kérdése is.  

A megjelenteket Tóth Béla elnök köszön-
tötte, aki beszámolt a civil szervezet elmúlt 
éves gazdálkodásáról. 2013-ban 1 millió hét-
ezer forint bevételre tettek szert, melyből 
200 ezer forintot az önkormányzat civil alap-
jából nyertek el. A beszámolót, majd az idei 
pénzügyi és munkatervet is egyhangúlag 
hagyták jóvá.

– 84 tagból 65 fő rendezte idáig tagdíját 
– erről már Németh István titkár tájékoztat-
ta az érdeklődőket. – Jelenleg 80 tagot szám-
lál a szervezet. 

Napirendre került a sokakat felháborító 
és nehéz helyzetbe hozó jogszabály, mely 
a szállásadókat pénztárgép használatára kö-
telezi. Ez számlaadással ugyan kiváltható, de 
arról ügyfélkapun keresztül heti szinten je-
lentést kell küldeni a NAV számára. Tóth Béla 
kifejtette, a Magánszállásadók Országos Szö-
vetsége (MOSZ) minisztériumi szinten és 
a NAV-val is tárgyalt a kérdés kapcsán. Egy-

előre azonban úgy tűnik, hogy a kormány 
elkötelezett atekintetben, hogy kifehérítse 
a szakmát – fogalmazott Tóth Béla egy mi-
nisztériumi osztályvezetőre hivatkozva.

Az MOSZ-nál nemrég tisztújítást is tartot-
tak, melynek során a büki elnököt az orszá-
gos szervezet elnökhelyettesének válasz-
tották. Emellett továbbra is dolgozik a Mi-
nősítő Bizottságban.

A közgyűlésen szó esett az információs 
mappára vonatkozó partneri szerződésekről 
is, melyeket júniusban kívánnak megújítani. 

T. Á.  

Üléseztek a szobakiadók

www.bukfurdo.hu
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„Ne felejts!” címmel roma Holokauszt 
történeti konferenciát szervezett váro-
sunkban a Czinka Panna Roma Kulturális 
Egyesület május 29–30-án. Céljuk az volt, 
hogy bemutassák azokat a történéseket, 
melyek elvezettek a roma Holokauszthoz. 

A konferencia fővédnökségét 
dr. Latorcai Csaba, az Emberi Erő-
források Minisztériumának (EM-
MI) egyházi, nemzetiségi és civil 
kapcsolatokért felelős helyettes 
államtitkára vállalta. A Holoka uszt 
70 – Holokauszt Emlékév alkal-
mából megtartott eseményt – 
a rendezvénysorozat első állo-
másaként – a Civil Alap-2014 is 
támogatta. 

– A Holokauszt előtt sokan 
úgy gondolták Európában, fel 
fog lépni egy erő az antiszemi-
tizmussal szemben. Sajnos nem 
így történt. Úgy véljük, ha valami 
nem működik ösztönösen a tár-
sadalomban, tudatosan kell rá 
készülni, hogy még egyszer ne 
ismétlődhessen meg – szögezte le ünnepi 
megnyitójában Jakus László, a Czinka Panna 
Roma Kulturális Egyesület elnöke. 

Éppen ezért a konferencia nem titkolt cél-
ja az volt, hogy a meghívott roma vezetők és 
roma emberekkel foglalkozó intézmények, 
szervezetek küldöttei megismerjék az akkor 
történteket és a hallottakat átadják mások-
nak is. Jakus László köszönetet mondott Bük 
Város Önkormányzatának, Németh Sándor 
polgármesternek és a Büki Roma Nemzeti-
ségi Önkormányzatnak, hogy befogadta a 
rendezvényt, és támogatta annak itteni meg-
szervezését. 

„Én dolgozni akarok. Elegendő / harc, hogy 
a multat be kell vallani. / A Dunának, mely 
mult, jelen s jövendő / egymást ölelik lágy hul-
lámai. / A harcot, melyet őseink vivtak / békévé 
oldja az emlékezés, / s rendezni végre közös 
dolgainkat, / ez a mi munkánk; és nem is kevés.” 

– idézett köszöntőjében József Attila A Du-
nánál című verséből Németh Tiborné. A Büki 
Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 
szólt arról, hogy tavaly kezdeményezték egy 
Holokauszt emlékmű felállítását, mely amel-
lett, hogy emléket állít az áldozatoknak, azt 
jelképezi, hogy tiszteletben kell tartani min-
den embert tekintet nélkül etnikai és vallási 
hovatartozására. Németh Tiborné hangsú-
lyozta még, a roma holokausztnak ott van 

a helye a történelemkönyvekben. Gondola-
tait Ady soraival zárta. „Mikor fogunk már 
összefogni? (…) Magyarok és nem-magyarok?”

– Auschwitz 433 ezer magyar temetője, 
Magyarország legnagyobb temetője – utalt 
Áder János köztársasági elnök szónoklatára 
Heisler András, a MAZSIHISZ elnöke. – Van-
nak halfajok, melyek színük változásával jel-
zik, mennyire tiszta az a csermely, patak, fo-
lyó, tó vagy tenger, melyben élnek. A ki-
sebbségek ugyanígy a társadalom szen zorai. 
Pontosan jelzik, ha baj van. Mi, zsidók ma 
aggódunk, mert komoly problémákat látunk 
– hívta fel a fi gyelmet Heisler András. 

A konferenciát ünnepélyesen Tircsi Richárd, 
az EMMI Nemzeti Kapcsolato-
kért Osztálya osztályvezetője nyi-
totta meg. Hangsúlyozta, a Ho-
lokauszt Emlékév legfontosabb 
célja, hogy tegyen a felejtés és a 
közöny ellen. Egyben a bűnösök 
megnevezésével kívánnak fejet 
hajtani az áldozatok előtt. 

– Az összefogás, mellyel Bü-
kön tavaly Holokauszt emlékmű-
vet állítottak, például szolgálhat 
minden település számára – fo-
galmazott az osztályvezető. 

Németh Sándor polgármester 
a két napos rendezvény kapcsán kifejtette, 
Bük szívesen lát tudományos tanácskozáso-
kat, emellett sajnos érintett is a témában. 
Így utalt arra, hogy számos büki zsidó és 
roma vált áldozatává a fasiszta diktatúrának.

A tudományos előadásokat követően a 
résztvevők megkoszorúzták a Holokauszt 
emlékművet, városunkat Németh Sándor, 
Németh Tiborné és dr. Tóth Ágnes jegyző 
képviselte.       

   Tömböly Ágnes

„Ne felejts!”, hogy a történelem ne ismétlődjön! 

okauszthoz. 
t
-
-
l
s 
t 
-
–
-
s

n 
l 
-

dolgainkat, / ez a mi munkánk; és nem is kevés. Á
H
n
z
l
s
P
a
–

A konferen
az
ké
to
lo
cé
kö
m
h

kö
ve
m
g

Egy-egy szál virággal emlékeztek az áldozatokra

Főhajtás a 
Holokauszt 

emlékműnél

A 2014. május 25. napján az európai parla-
ment tagjainak megválasztására került sor. 
A választáson közreműködő szavazatszám-
láló bizottsági tagoknak és a jelölő szerve-
zetek megbízottainak, valamint a helyi vá-
lasztási iroda tagjainak és mindazoknak, akik 
a választási eljárásban részt vettek, ezúton 
szeretném megköszönni munkájukat. 

Bükön a 001. szavazókörben (iskola) 867 
választópolgárból 214 jelent meg, a 002. sza-
vazókörben (művelődési ház) 925 választó-
polgárból 300, (itt szavazhatott az átjelent-
kezett 109 választópolgár is), míg a 003. sza-

vazókörben 951 választópolgárból 267 fő 
járult az urnákhoz.

Rendkívüli esemény nem történt, a sza-
vazás folyamatos volt, hosszabb várakozás-
ra az átjelentkezéssel szavazók számára kije-
lölt 002. szavazókörben sem került sor.

A jegyzőkönyvek első példányait a sárvári 
országos egyéni választókerületi választási 
irodához szállítottuk el, a végleges választási 
eredményt a Nemzeti Választási Bizottság ál-
lapította meg.

Dr. Tóth Ágnes
jegyző, HVI vezető

Rendben zajlott a választás

Augusztus 21. és 25. között ismét erdélyi 
útra indul a Répcementi Férfi kar. 

A tervek szerint az út során a többi közt 
a parajdi sóbányát, Korondot, Segesvárt, 
Farkaslakát és Székelyudvarhelyet is felkere-
sik a túra résztvevői. Az öt napos útra június 
végéig lehet jelentkezni Tyukodi Kálmánnál 
a 94/358-800-as telefonszámon, vagy sze-
mélyesen. (Bük, Baross u. 3.) A buszos kirán-
dulás részvételi díja utasbiztosítással és fél-
panzióval 57.000 forint/fő.

Erdélybe készül 
a férfi kar



m o z a i k  • Büki Újság

2 0 1 4 .  j ú n i u s  1 3 .  •  5

Stabil a közrend a városban

Gyereknap alkalmából ünnepélyes kere-
tek közt avatták fel a lakótelepi játszó-
teret. Május 25-én számos szóra-
koztató program várta itt az apró-
ságokat. 

– Már egy hónapja használhatják az 
apróságok az új lakótelepi játszóteret, 
ünnepélyes átadásával azonban a gye-
reknapig vártunk – mondta ünnepi kö-
szöntőjében Németh Sándor polgár-
mester. Hozzátette, Leader pályázat 
keretében négy projekt is sikerrel való-
sul meg a városban, köztük egy hor-
gásztanya létesítése, a BBKTE eszköz-
fejlesztése, a művelődési ház program-
jai és ez a játszótér. A beruházás 6 millió 
forintra rúgott, melyből számos új, az Euró-
pai Unió szabványainak megfelelő játszóesz-
közt telepítettek a felsőbüki városrészben. 

– Most elsősorban nagyszülőként és nem 
hivatalvezetőként értékelem a beruházást 

– kezdte ünnepi gondolatait dr. Kapiller Sa-
rolta, a Kőszegi Járási Hivatal vezetője. – Fon-
tos, milyen állapotúak játszótereink, hiszen 

nem mindegy, mennyire tudjuk lekötni gyer-
mekeinket szabadidejükben. Egy játszótér 

annyit ér, amennyien használják. Lát-
szik, hogy a gyerekek gondtalanul vet-
ték birtokukba a játszóeszközöket. Ez az 
azért is fontos, mert egy örömteli gye-
rekkor után felnőttként remélhetően 
boldogan jönnek vissza a megyébe, 
a településre, és állapodnak meg itt a 
felnövekvő generáció tagjai – zárta be-
szédét a hivatalvezető. 

A gyereknapon a kicsik az új játszó-
eszközök kipróbálása mellett önthettek 
ólomkatonát, kézműves foglalkozáso-
kon vehettek részt, önfeledten szóra-
kozhattak a TOMA játszóházban, vagy 

hallgathatták a Tarisznyások együttes zenés 
gyerekműsorát.

Tömböly Á. 
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Június 16. és 20. között hétfőtől pénte-
kig a Magyar Turizmus Zrt. közreműkö-
désével létrehozott országjárás kereté-
ben Bükfürdőről jelentkezik a TV2 Mokka 
című magazinműsora. 

A reggel 06.55 óra és 09.20 óra között su-
gárzott adás a nyár tematikájának megfele-
lően könnyed tartalommal jelentkezik, kiváló 
alkalmat kínálva Bük, Bükfürdő bemutatásá-
ra. Naponta 08.00 órától élő riportokkal, 
büki és bükfürdői témákkal, aktivitásokkal 
népszerűsíthetjük fürdővárosunkat. 

A reggeli adásokat a Greenfield Hotel 
Golf&SPA szállodából és a golfpályáról su-
gározzák, de emellett több külső forgatási 
helyszínen készülnek felvételek.  

Bízunk abban, hogy a kiemelt időszakban 
sugárzott élő műsor további belföldi ven-
déget eredményez, és nagyon örülünk, hogy 
a büki műsorért folytatott tárgyalásaink si-
keresen zárultak.

Horváth Lívia

Mokka Bükfürdőről

A li dá k G fi ld H l

A város közbiztonságának helyzetéről 
hallhattak tájékoztatást a képviselők 
május 26-án a soros testületi ülés kere-
tében. 

Büköt május 17-én érte el a Répce árhul-
láma, ami a Rákóczi utcában kettő, a Bem 
sorban egy házat veszélyeztetett, de egyiket 
sem érte el – számolt be a legutóbbi soros 
ülés óta történtek között Németh Sándor 
polgármester. – Csonka József segítségével 
az itteni vízelvezető árkokat ezekben a na-
pokban folyamatosan mélyítették, hogy a 
vizet minél hamarabb elvezethessék a terü-
letről. A katasztrófahelyzetben a polgármes-
ter, mint a Helyi Védelmi Bizottság (HVB) 
vezetője végig a helyszínen volt. Irányításá-
val – a helyzet súlyosságával arányos mér-
tékben – a rendelkezésre álló személyi állo-
mány (köztük a csepregi és a szombathelyi 
tűzoltók egy-egy kocsival) fegyelmezetten 
és nyugodtan végezte feladatát. A helyszí-
nen többször járőröző rendőrök sem tapasz-
taltak rendbontást, beavatkozásukra szeren-
csére nem volt szükség – tudtuk meg. A be-
számolót elfogadták a képviselők. 

– A rendőrőrs működési területén – így 
Bükön is – a közrend kiegyensúlyozott és 
stabil, a rendőri intézkedések törvényesek, 
színvonalasak, jól szolgálják a köznyugalmat 
és a félelemtől mentes életet – erről már 
Lőrincz Attila őrsparancsnok tájékoztatta 
a képviselőket. A rendőralezredes megkö-
szönte az önkormányzatnak, hogy a Büki 

Rendőrőrsre érkező Ávár Zsolt őrsparancsnok-
helyettes számára szolgálati lakást nyújtott, 
továbbá, hogy idén is fedezetet nyújt a bi-
ciklis rendőrök járőrözéséhez. A beszámoló-
ban Lőrincz Attila szólt arról, hogy 2013-ban 
a testi sértések esetén a családi viták száma 
emelkedett, egy vagyon elleni bűncselek-
mény történt, a fürdőn történő lopások nagy 
része 50 ezer forint alatti. Az előterjesztést 
jóváhagyták a képviselők.

A helyi közlekedés támogatását is napi-
rendre tűzte ülésén a testület. Az előző évre 
vonatkozóan az önkormányzat mintegy 6 mil-
lió 540 ezer forint, míg a Büki Lokomotív Kft-
nek 2 millió 32 ezer forint vissza nem téríten-
dő támogatást nyújt a helyi tömegközle-
kedés zavartalan működetetése, valamint 
fejlesztése érdekében. 

Bük Város Önkormányzata csatlakozik a 
szeptember 16. és 22. között megrende-
zendő Európai Mobilitási Hét programsoro-
zathoz – szavazták meg a városatyák. Ennek 
megfelelően A mi utcánk, a mi jövőnk szel-
lemiségében szerveznek programot az adott 
a héten. A rendezvény pontos programját 
a művelődési ház és a BBKTE közösen fogja 
összeállítani. 

 A városatyák elvi hozzájárulásukat adták 
egy szabadtéri kondipark létrehozásához is, 
annak helyszínéről és a beruházás forrásáról 
későbbi ülésen határoznak. Ezt követően a 
képviselő-testület zárt ajtók mögött tanács-
kozott.             

  Tömböly Á.  
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TÁMOP 3.1.11-12/2 Bük Város Óvodájának 
fejlesztése projekt keretében 2014. má-
jus 19–23. között Pruknerné Janzsó Vio-
letta projektmenedzser szervezte meg 
a „Kenderkóc majálist”. Egyhetes Gyer-
meknapi programsorozat várta a gyer-
mekeket! Gyönyörű, napsütéses idő kö-
szöntött ránk, mely külön öröm volt 
mindannyiunknak.

Május 19-én hétfőn a sportcsarnokban 
9 órától hagyományőrző „Virgonckodó ját-
szóparkot” állítottak fel 22 egyedi óriás fajá-
tékkal, és kézműves foglalkozás keretében 
készíthettek a gyermekek fényképtartót, no-
tesztartót. 

A szülők is bekapcsolódhattak érdeklődés 
szerint a programokba. A gyerekek nagyon 
várták ezt a hetet, kíváncsian kérdezgették 
szüleiket, amikor a meghívókat vitték haza! 

A népi fajátékok között sok-sok ügyességi 
játék, puzzle-képkirakó, malom, halászos, la-
birintus játék, várjáték volt. Kerekecske dom-
bocska, itt szalad a nyulacska… mondogat-
tuk a kicsikkel, amint a kis nyulat magunk felé 
terelgettük! 

A kicsik és a nagyok az óvó nénikkel 
együtt igyekeztek a különböző játékok nyúj-

totta feladatokat megoldani. A re-
mek készség-, képességfejlesztő 
játékokat az apróságok mind-
egyike kíváncsian próbálta ki. 

Kedden a Sportcsarnokban 
9 órától Kozma Zsuzsa zenés tor-
náján vettünk részt. Az érdekes 
gimnasztikai gyakorlatok lekö-
tötték a gyermekek fi gyelmét, és 
az egy órás mozgás, mozgásos 
játék alatt kellemesen elfáradtunk. 
Meg is szomjaztunk, jólesett a 
gyümölcslé mindenkinek!

Ezt követően a Zabszalma 
együttes koncertjén vehettünk részt, gyö-
nyörű zenés verseket hallhattunk. Képzelet-
ben a rétre kirándultunk, ahol hallhattuk a 
madarak énekét, tücsök ciripelését, a szellő 
susogását. A gyerekek az előadás második 
felében táncra perdültek a dalok és a zene 
hatására. A koncertet követően visszasétál-
tunk az oviba, és jó étvággyal láttunk hozzá 
az ebédhez!

Szerdán kézműves foglalkozásokon kü-
lönböző minőségű anyagokkal készítettünk 
pillangókat, a gyermekek és az óvó nénik 
képzelete alapján forma-, nyomó-, dombo-

rító Sizzix gép segítségével.
A gyermekek nagyon élvez-

ték, az eszköz kezelését is egy-
kettőre megtanulták. Örömmel 
mutatták a gyönyörű színekben 
pompázó pillangókat! A fagylalt 
is nagyon fi nom volt! 

Csütörtökön délelőtt a Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat ve-
zetőjének ajánlásával Kovács 
Julianna cigánytáncot mutatott 
be a csoportoknak. A ritmusos 
zene, az előadó kedvessége, a 
gyönyörű ruhája elvarázsolta a 

„Kenderkóc majális!” a Csodaország óvodában

kicsiket. Táncra hívta őket, táncra is perdül-
tek. Nagyon fi gyeltek, igyekeztek úgy mo-
zogni, ahogy tőle látták. Köszönjük ezt az 
élményt! Ezt követően a Lila csoportosok 
Nagytakarítás a napnál, a Kukori csoport pe-
dig Az eltévedt kiscica mesejátékokkal szerez-
tek örömet ovis társaiknak.

Délután a művelődési ház színháztermé-
ben a pápai Pegazus Színház előadásában lát-
hattuk a Terülj, terülj, asztalkám! zenés bábjá-
tékot. Sok szülő is érdeklődéssel nézte az 
előadást. A magyar népmese gazdag tárhá-
zából hallhattunk-láthattunk egy mesét szí-
nészek előadásában. Mindnyájunk számára 
maradandó élmény volt! A gyermekek, felnőt-
tek nagy tapssal köszönték meg a mesejátékot.

A gyermeknapi programsorozat keretében 
még a pénteki nap is tartogatott élményt az 
ovisok számára. A Pillangó csoportosok A répa, 
a Mazsola csoportosok A va jas pánkó, a Kati-
ca csoportosok A kis egerek c. meséket ját-
szották el. A gyermekek remekül játszották 
szerepüket, a kis közönség pedig tágra nyílt 
szemekkel fi gyelte, érdeklődéssel hallgatta 
a meséket. 

Élményekkel teli hetet tölthettünk el 
együtt gyermekek és felnőttek.

Pócza M. Gabriella szakmai vezető
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A Sizzix gép használatát ámulva fi gyelték a kicsik

Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 130/2014. 
(05.19.) sz határozata alapján a következő szociális bérlakást 
hirdeti meg bérbevételre:
•  A lakás címe, műszaki jellemzői: 9737 Bük, Nagy Pál u. 8. komfortos 
37 m2, 1 szobás;

•  A lakás alaplakbére és az igénybe vehető kedvezmények köre: A lakbér: 
150,-Ft/m2/hó komfortos lakás esetén.

•  A lakásbérlet időtartama: Maximum 5 év (kevesebbre pályázni lehet).
• A pályázat benyújtásának határideje: 2014. június 30.

Pályázni az önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati 

lakások és helyiségek bérletéről, elidegenítéséről, a lakbérek mér-
tékéről szóló 3/2010. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. számú mel-
lékletének kitöltésével, a szükséges mellékletek csatolásával lehet.

A pályázatot zárt borítékban a Büki Közös Önkormányzati Hi-
vatal (9737 Bük, Széchenyi u. 44.) a Szociális és Egészségügyi Bi-
zottságnak címezve lehet leadni vagy postán eljuttatni.

A pályázat pontos tartalma a http://www.buk.hu/hu/kiirt-pa lya-
zatok/egyeb-13.html?p= címen, valamint a Büki Közös Önkormány-
zati Hivatal hirdetőtáblain megtalálható.

Szabó András aljegyző

Pályázati felhívás önkormányzati bérlakás bérbevételére
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Tisztújító közgyűlést tartott a Bük, Bük-
fürdő Közhasznú Turisztikai Egyesület 
május 21-én a művelődési ház színház-
termében. 

Szerény érdeklődés kísérte a BBKTE éves 
közgyűlését, ahol az egyesület és az elnök-
ség idényfelkészülésre végzett mun-
kájáról Spilenberg Andrea elnök szá-
molt be. Napirendre került a 2013. évi 
mérlegbeszámoló és a közhasznúsági 
jelentés, további a 2014. évi pénzügyi 
terv elfogadása is. A civil szervezet az 
új Polgári Törvénykönyv irányelveihez 
igazította alapszabályát, ennek meg-
felelően a tisztségviselőket is újravá-
lasztották. Az új törvényi előírásoknak 
megfelelően a felügyelő bizottság tag-
jairól is voksoltak. 

A közgyűlés során Spilenberg And-
reától megtudtuk, 2013-ban 656.606 
vendégéjszakával Hévíz, Hajdúszoboszló és 
Siófok után városunk a negyedik legnépsze-
rűbb település az országban. Örömteli, hogy 
a külföldi vendégéjszakákat tekintve Buda-
pest nélkül Hévíz után Bük 380.839 vendég-
éjszakával a második helyen áll, míg a bel-
földi turizmusban a hatodik helyet foglalja el. 
Az egyesület elnöke rávilágított, a belföldi 
piacon erőteljes marketingmunkát folytat-

tak, és 3 százalékos növekedés figyelhető 
meg a belföldi vendégéjszakák tekintetében. 
Összesítve 3,2 százalékos emelkedés fi gyel-
hető meg a tavalyi évben. 

2013-ban egy sikeres Leader pályázatnak 
köszönhetően mintegy 15 millió forintot nyer-

tek el, amelyből egy rendezvénysátort, tíz 
faházat és tizenöt árusító helyet vásároltak. 
Elkészültek a mókusos táblák, és a közeljövő-
ben fotópontokat is kijelölnek. A TV2 Ka-
landjárata után június 13-án az RTL Klub 
Kalandor című műsorának stábja forgat vá-
rosunkban – hívta fel a fi gyelmet az elnök, 
akitől megtudtuk még, az egyesület jelen-
leg 139 tagot számlál.  

Wellnerné Szabó Veronika a számok tük-
rében számolt be az egyesület tavalyi tevé-
kenységéről. Hangsúlyozta, közel 27 millió 
forintos megtakarítással zárta a szervezet az 
évet, ami mutatja, megfontolt, stabil gazdál-
kodás folyik a BBKTE-nél. Az egyesületnek 

lejárt tartozása nincsen. Bevételeinek 
nagy részét tagdíjakból gyűjti, innen 
55,3 millió forint folyt be 2013-ban. Pá-
lyázati támogatásból további 20 millió 
forint bevételre tettek szert.

A 2014. évi pénzügyi tervet Pálff y 
Tamás TMD menedzser ismertette, aki 
szólt arról, hogy idén 77 millió forint 
bevétellel kalkulálnak, melyből 50 mil-
lió forintra rúg az önkormányzati tag-
díjfi zetés, emellett kiadásuk várhatóan 
68,2 millió forint lesz. A beszámolókat 
egyhangúlag hagyta jóvá a tagság. 

Az ülést követően a fennállásának 
5 éves jubileumát ünneplő BBKTE születés-
napi tortáját Spilenberg Andrea – pozíciójá-
ban megerősített – elnök vágta fel. Alelnök-
nek Kerekes Szilárdot és Tóth Tamást válasz-
tották, az elnökség tagjai: dr. Göde György, 
Katz Péter, Óvári Árpád, Németh Sándor, Né-
meth Violetta és Egresits Georgina. A Felü-
gyelő Bizottság elnöke Pócza Csaba lett, a ta-
gok Galamb Orsolya és Molnár Sándor. 

T. Á.

Öt éves a BBKTE – tisztújító közgyűlést tartottak
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A születésnapi tortát Spilenberg Andrea elnök szelte fel

A 2009-ben 67 fővel megalakult TDM 
szervezet a helyi turisztikai szereplők, 
szolgáltatók és az önkormányzat turisz-
tikai tevékenységének összehangolását 
tűzte ki célul, továbbá azok támo-
gatását és érdekképviseletét. Emel-
lett nagy hangsúlyt fektettek a mar-
ketingstratégia kialakítására és az 
összehangolt turisztikai termékfej-
lesztésre is. 

Az elmúlt esztendőkben mintegy 
200 millió forint értékben valósultak 
meg nagyrészt TDM, valamint LEADER 
pályázati támogatások igénybevételé-
vel különböző városfejlesztő projektek. 
Az alapvető működési infrastruktúra 
beszerzése és kialakítása után további 
beruházásainkat tudatosan, a gyógy-
hely jellegének megfelelően tervez-
tük meg – nyilatkozta Spilenberg Andrea, az 
egyesület elnöke. Ennek kapcsán létrehoz-
tunk egy kültéri fi tnesz parkot – kiegészítve 
mozgássérültek számára is alkalmas eszkö-

zökkel –, egy minőségi gyermekjátszóteret, 
kerékpárkölcsönző pontokat: normál, elekt-
romotoros- és tandemkerékpárokkal, kültéri 
információs pultokat, Kneipp száraztaposót 

és parkot, valamint minősített nordic walking 
útvonalakat jelöltünk ki. Egységes tábla-
rendszert hoztunk létre, továbbá egy helyi 
kedvezménykártya rendszert alakítottunk ki. 

Állandó programokat szervezünk, amelyek 
közül a sportanimáció folyamatos népszerű-
ségnek örvend.  

A szervezet fontosnak tartja a tagok nyel-
vi- és marketing képzését, valamint a 
folyamatos kommunikációt. A desz ti-
náció bemutatásához számos új kiad-
vány készült a jellemző célcsoportok 
nyelvi igényeinek fi gyelembe vételével. 

A büki TDM Egyesület taglétszáma 
napjainkban közel 140 fő, ami a törek-
vések sikerét is jelzi. A szervezet elnöke 
és munkatársai, Horváth Lívia és Pálff y 
Tamás bíznak abban, hogy a jövőben 
további sikereket érnek el a Bükfürdőre 
látogató vendégek, a tagság, valamint 
a munkaszervezet elégedettségére. 
Ezúton is köszönik mindazoknak, akik 
az öt év alatt munkájukkal részt vettek 

a TDM szervezet életében, és hozzájárultak 
annak sikeréhez!

bu – 

Tudatos fejlesztések és marketingstratégia
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Május 16–17-én szervezett sajtóút kere-
tében belföldi újságírókat láttunk ven-
dégül Bükön és Bükfürdőn. A kétnapos 
program során bemutattuk legújabb 
öko-törekvéseinket, az ehhez kapcso-
lódó ÖKOitinert és -térképet és gyógy-
helyi attrakcióinkat, valamint ízelítőt ad-
tunk a büki vendégszeretetből is. 

Sajnos a programot a kedvezőtlen időjá-
rás miatt több ponton is módosítani kellett, 
ennek ellenére a résztvevő 15 újságíró na-
gyon jól érezte magát nálunk. Vendégein-
ket a Greenfi ed Hotel Golf & SPA szállodá-
ban köszöntöttük. Dr. Gyurácz József ízelítőt 
adott a répcementi táj növény- és állatvilága 
sokszínűségéből, kiemelve az Öko-turisztikai 
lehetőségeket.

A péntek délutánt a Bükfürdő Gyógy- és 
Élménycentrumban töltötték a résztvevő 

újságírók, ahol Szabó Erika fürdőszolgálta-
tás vezető kíséretében ismerkedtek meg a 
fürdő múltjával és jelenével. Természetesen 
ki is próbálták a híres büki gyógyvizet, vala-
mint a Medical Wellness részleg különleges 
kezeléseit. A napot egy energiapótló, bősé-
ges és fi nom vacsora zárta a Rigótanya étte-
remben, a jó hangulatról pedig a Pannon 
Cigányzenekar gondoskodott. Másnap, a ta-
vaszi tematikánkhoz kapcsolódó ökoitiner 
és térképes útvonaltervet követve, loki vo-
nattal jártuk körbe Büköt és Bükfürdőt. Út-
közben feladatokat kellett teljesíteni, így 
például meg kellett keresni a „Bubo Lignis 
Greenfi eld”-et, vagy éppen a tőzikével kap-
csolatos kérdésre kellett megtalálni a helyes  
választ. A Koczán házban Tóth Tamás és kol-
légái hagyományos büki vendégszeretettel 
fogadták a média képviselőit, ahol a fi nom 

langalló mellett tervezett nyári Kultúr-well-
ness kínálatból is ízelítőt kaptak. 

Egy rövid délutáni pihenő után Tourinfo 
irodánknál zárult a két nap programja. 

A kültéri fi tnesz park megtekintése és 
egy kis mozgás után ünnepélyes eredmény-
hirdetés következett, amelynek keretében 
oklevéllel tanúsítottuk, hogy vendégeink 
Büki-Öko-Kalandorok lettek. Különleges aján-
dékot is kaptak látogatóink, Jankovics Bea 
egyedi mézeskalács plakettje egyesületünk 
logójával nagy örömet szerzett kalandora-
inknak. 

Büki Kékvirág koktéllal búcsúztunk ven-
dégeinktől, és bízunk abban, hogy a jó han-
gulatú sajtóútnak (is) köszönhetően a közel-
jövőben még több online és print megjelenés-
sel találkozhatunk országos médiumokban. 

Horváth Lívia

Belföldi újságírók az első Büki-Öko-Kalandorok

Május 21-én webinárium keretében mu-
tatkozott be Bük, Bükfürdő az orosz pia-
con. 

Az online prezentációt Szegedi Andrea, 
a Magyar Turizmus Zrt. egykori orosz kül-
képviselője, senior termékmenedzser tar-
totta orosz nyelven a bejelentkezett utazási 
irodák és egyéb érdeklődők számára. A pre-
zentáció átfogó képet mutatott fürdőváro-
sunkról, a gyógyvízről és fürdőről, a hotelek 
és magánszálláshelyek széles körű kínálatá-
ról, a vásárlási és kirándulási lehetőségekről, 
valamint gasztronómiánkról és rendezvé-
nyeinkről is. 

A webinárium technikai lebonyolítását 
egy orosz iroda végezte, a közel 50 bejelent-
kező online felületen tudott reagálni az el-
hangzottakra. Az internetes bemutatkozást 
cikkek, hírek és felhívás előzték meg, melye-
ket az orosz partner küldött ki a turisztikai 
szakma releváns képviselői számára.

 A prezentáció lehetőséget biztosított az 
új, orosz nyelven is elérhető egészségturisz-
tikai weboldalunk bemutatására, amelyen 
további részletes információkat nyújtunk az 
érdeklődők számára. A weboldal az alábbi 
linken érhető el: www.kurotbuk.ru 

A prezentáción részt vevő lehetséges part-
nerek listáját továbbítottuk tagságunk felé. 

Horváth L.

Orosz webinárium 
Május végén a mókusokat védő, fi gye-
lemfelkeltő táblákat helyeztünk el Bük-
fürdőn. 

A Kneipp® és Nordic Walking park, vala-
mint az ökomenikus kápolna parkja ideá-
lis lakhelyet biztosít a mókusoknak. Az út 
mellett elhelyezett, zöldszegélyes, három-
szög alakú tábláinkkal arra szeretnénk fel-
hívni a gépkocsivezetők fi gyel-
mét, hogy az adott útszakaszon 
körültekintőbben vezessenek, 
ezzel is védve az itt élő mókuso-
kat. Akik részletesebben szeret-
nének megismerkedni a terület 
kedves lakóival, nekik nyújt in-
formációt a park szélén találha-
tó (egykori disszeminációs) táb-
la, amely a répcementi élővilág 
sokszínűségét is demonstrálja. 

A tájékoztató táblák mellett 
kialakítottunk egy családi fotó-
pontot: a száraztaposó pálya 

mellett vidám fotó készülhet kicsikről-na-
gyokról, természetesen egy vidám mókus 
társaságában. 

Reméljük, hogy sokan megismerkednek 
tájegységünk szépségeivel, környezettuda-
tos törekvéseinkkel, és ezáltal is védjük a 
parkjainkban lakó mókusok életét. 

Horváth Lívia

Mókustáblák Bükfürdőn
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A Magyar TDM Szövetség XI. konferen-
ciáját és tisztújító közgyűlését Hajdú-
szoboszlón tartották május 28-án. 

A XI. Országos TDM Konferencia tisztújí-
tásán a tagság Semsei Sándort, a Balaton 
Riviéra Turisztikai Egyesület elnökét és TDM 
szakértőt választotta meg az országos szö-

vetség elnökének, míg Pálff y Tamást a BBKTE 
TDM és projekt-menedzserét a szövetség 
felügyelő bizottságába delegálták.

A tisztségviselők a Magyar TDM Szövet-
ségben munkájukat társadalmi megbíza-
tásban, díjazás nélkül végzik.

P. T.

Országos tisztújítás

www.visitbuk.hu
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A Bükfürdő Gyógy- és Élménycentrum az 
idei év első négy hónapjában közel 200 
ezer belépőt értékesített, amely kilenc 
évre visszamenőleg a legmagasabb be-
lépőszám az adott évek azonos idősza-
kának viszonylatában – tudtuk meg a zrt. 
sajtóközleményéből. 

A kedvező adatok igazolják, hogy a fürdő 
2011-es struktúraváltása – vagyis, hogy kü-
lönválasztották a szolgáltatási egységeket – 
beváltotta a hozzá fűzött reményeket, vala-
mint azt is, hogy a fürdő évek óta eredmé-
nyes marketingtevékenységet folytat – áll 
a közleményben. Bükfürdőre több mint 
30 országból érkeznek vendégek, tavaly Ma-
gyarországon minden ötödik cseh vendég-
éjszaka Bükön realizálódott.

A Nyugat-dunántúli turisztikai régió ven-
dégéjszakáinak 25,32%-át, Vas megye ven-
dégéjszakáinak pedig csaknem felét, 49,5%-
át (a külföldi vendégéjszakák 53,6%-át, a 
belföldi vendégéjszakák 44,6%-át) Bük-Bük-
fürdő adta.

Ezzel Bük Budapestet leszámítva tovább-
ra is hazánk negyedik leglátogatottabb vá-
rosa, és a harmadik legnépszerűbb termál-
fürdős települése. Az átlagos tartózkodási idő 
tekintetében Bük második helyen zárt Hévíz 
mögött, jócskán megelőzve Hajdúszobosz-
lót, Sárvárt és Zalakarost is.

T. Á. 

Bükfürdő
jobban teljesít

ONLINE BELÉPŐJEGY ÉRTÉKESÍTÉS
Az online vásárlás korunk egyik új, a gyakor-
latban egyre népszerűbb és elfogadottabb 
módja. Manapság már nemcsak kézzelfog-
ható terméket, hanem szolgáltatásokat is 
lehet interneten előre vásárolni. A fürdő má-
jus 27-től online felületen is tudja fogadni 
a vendégek belépőjegy vásárlással kapcso-
latos igényeit. A fejlesztéssel csökken a sor-
ban állás a pénztáraknál, a listaárakhoz ké-
pest 5% kedvezményben részesül a vásárló, 
kényelmes megoldást kínál a legmegfele-
lőbb belépőjegytípus kiválasztásához. Az 
alkalmazás a bukfurdo.hu oldalon található, az 
„online-ticket” iconra kattintva érhető el.

MEGÚJULÓ ÖLTÖZŐKABINOK
A fürdő menedzsmentje nagy hangsúlyt fek-
tet a fürdőkomplexum egységes megjele-
nésére. Ennek jegyében projekt indult a 
strandfürdő területén található nyolc öltöző-
kabin felújítására, illetve újabb két kabin lét-
rehozására. A Fogadj örökbe egy öltözőkabint! 
szlogent viselő akcióban az együttműködő 
partnerek többek között cégük védjegyét 
jeleníthetik meg a formájában, szerkezetében 
és vizuális megjelenésében egyaránt meg-
újuló szabadtéri öltözőkabinokon. 

TELJES ÜZEMBEN A FÜRDŐ
A Bükfürdő Gyógy- és Élménycentrum az el-
múlt időszakban fokozatosan nyitotta meg 
kültéri medencéit vendégközönsége előtt. 

Pünkösdtől már teljes üzemben, a nyári sze-
zonra felkészülten várja valamennyi meden-
ce a fürdőzésre vágyókat.

PROGRAMELŐZETES
Itt a nyár! Itt a vakáció! Beindul a fürdő színes 
Summer Jam 2014 programkavalkádja. A kö-
vetkező hónapok gazdag és színvonalas 
programot kínálnak a fürdő vendégei szá-
mára.

•  Június 15-én Apák napja alkalmából egész 
napos programmal várja a fürdő a csalá-
dokat.

•  Június 20-án éjszakai fürdőzés keretében 
Sza bó Ádám harmonika-virtuóz és énekes-
sel találkozhat rajongótábora az élmény-
fürdőben.

•  Június 22-én Indul a vakáció! címmel egész 
napos szórakozási lehetőséget kínál a für-
dő kicsiknek és nagyoknak egyaránt. A nap 
sztárvendége az 59. Eurovíziós Dalfesztivál 
5. helyezettje: Kállay Saunders András. Jeles 

bizonyítványt bemutató tanulók aznap je-
lentős belépő kedvezményben részesülnek.

•  Június 29-én Kovács Kati, az idősebb kor-
osztály kedvenc popénekese ad műsort 
a fürdő szabadtéri színpadán.

•  Július 6. az egészség és a mozgás jegyé-
ben zajlik majd. Fitt Nap keretében zumba, 
kangoo és egyéb más fi ttnes programok-
ba kapcsolódhatnak be az aktív kikapcso-
lódásra vágyók. Sztárvendégek: Schobert 
Norbi és Rubint Réka.

•  2014 legnépszerűbb fi ú énekes csapata, a 
ByTheWay július 13-án várja rajongóit.

A fürdő kiemelt programjainak helyszíne az 
előző évekhez hasonlóan a csúszdakomp-
lexum melletti szabadtéri színpad. Informá-
ció: www.bukfurdo.hu

Wellner Ervin 

Már online is lehet jegyet váltani!
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Kállay-Saunders András is fellép a nyáron

Az Önkormányzati kapacitásépítés nor-
vég-magyar együttműködéssel címmel 
indított projektet a Települési Önkor-
mányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ). 
Ennek része a nemek közötti esélyegyen-
lőség erősítése. 

A TÖOSZ különös hangsúlyt fektet a nők 
szerepvállalásának erősítésére a közéletben. 
Az Esélyegyenlőségi Munkacsomag része-
ként munkacsoportokat alakítottak ki, mely-
nek városunk képviselője, Németh Violetta 
is tagjává vált. 

A munkacsoport tagjai Gunnbjord Na-
viktól, a Norvég Önkormányzati Szövetség 
(NS) vezető tanácsadójától megtudhatták, 
Európában Norvégiában a legmagasabb 
a női munkavállalók aránya.

A munkacsoport céljai között szerepel, 
hogy tagjai a közéletben betöltött szerepük-

kel példát mutatva, szemléletformáló szán-
dékkal a nemek közötti esélyegyenlőség 
megteremtése és az egyenlő bánásmód 
érvényesülése érdekében munkálkodjanak. 
A projekt részeként öt norvég és öt magyar 
képviselő részvételével csereprogramot is 
szervezett a TÖOSZ, a magyar résztvevők 
kiválasztása két lépcsőben történt: egy írás-
beli angol nyelvű motivációs levél és egy 
angol nyelvű beszélgetés alapján. A döntés 
eredményeként Németh Violetta is kijutott 
Norvégiába. Útja során a helyszínen tanul-
mányozta a munka és a magánélet egyen-
súlyának megteremtésére irányuló jó norvég 
gyakorlatokat. A képviselő lapzártánk után 
érkezett haza, így tapasztalatairól készített 
interjúnk a Büki Újság júliusi lapszámában 
fog megjelenni.   

forrás: Önkormányzat, a TÖOSZ folyóirata 

A nemek közötti esélyegyenlőségért 
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A sajtoskáli együttes nyerte az I. Büki 
Futballhétfő Amatőr Labdarúgó Kupát, 
amelyen hat hobbicsapat hétfőnként 
rendszeresen megmérkőzött a büki mű-
füves pályán. A sorozat sikerrel debü-
tált, ősszel folytatás következhet. 

A kupa elindításával a szabadidősport felé 
nyitott a Büki Művelődési és Sportközpont, 
Könyvtár, és a kezdeményezés célba is talált. 
Hétfőnként rendszeresen 60-80 hobbifocis-
ta rúgta a labdát a büki műfüvesen. 

A csapatok öt fordulón keresztül az alap-
szakaszban mérkőztek meg egymással, az 
elért eredmények alapján dőlt el, hogy mely 
gárdák játszhatnak a dobogóért, illetve az 
ötödik helyért. A helyosztók bevezetése jó 
döntésnek bizonyult, hiszen például az alap-
szakasz első, veretlen Die Hard hiába vezetett 
már 3-0-ra is a döntőben, innen egyenlített 
az előzetesen esélytelenebbnek tartott Saj-
toskál, s végül büntetőkkel el hódította a 
győztesnek járó serleget. Az alsóházi hely-

osztón sem érvényesült a papírforma, az 
alapszakasz során pontot sem szerző Fürdő 
FC simán verte a Nestlét. 

A résztvevő csapatok szerint szükség van 
a futballhétfőkre.  

– Nagyon jól éreztük magunkat, reméljük, 
hogy nem ez volt az utolsó ilyen bajnokság 
– fogalmazott Kovács Dániel, a sajtoskáliak 
csapatvezetője, hozzátéve: még izgalmasabb, 
fordulatosabb lehetne a pontvadászat, ha 
a következőn több együttes indulna. – A pá-
lya minősége kifogástalan volt, senki sem pa-
naszkodott rá, mintha biliárdasztalon játszot-
tunk volna. A szabályoknál, érzésem szerint, 
néhány apróbb pontosításra még szükség 
van, de összességében nagyon jól éreztük 
magunkat, és szívesen indulnánk legköze-
lebb is – így Kovács Dániel.  

– Abszolút sikeresnek értékeljük a soro-
zatot, ezért is tervezzük az őszi folytatást –
erősítette meg Tóth Tamás. A szervező Büki 
Művelődési és Sportközpont, Könyvtár in-

tézményvezetője kiemelte, a „Művház” a 
Büki Ifjúság a Helyi Kultúráért Közhasznú 
Egyesület és a Magyar Labdarúgó Szövet-
ség Vas Megyei Igazgatósága végig zökke-
nőmentesen tudott együttműködni – a csa-
patok megelégedésére.    

A serlegeket, érmeket, okleveleket május 
30-án a Büki Sportcentrumban kapták meg 
az érintett csapatok, játékosok. A szövetség-
től Rudolics Norbert grassroots felelős, a 
„Művháztól” Tóth Tamás igazgató voltak 
a díjátadók. A programot gulyásparti zárta, 
a szervező vendégül látta a résztvevő játé-
kosokat, csapatokat.

Helyosztók: 
Az 5. helyért: Nestlé-Fürdő Fc 2–8
A 3. helyért: Jozefék-BTK U18 5–6
Az 1. helyért: Sajtoskál-Die Hard 3–3; bün-

tetőkkel 5–4 
A végeredmény: 1. Sajtoskál, 2. Die Hard, 

3. BTK U18, 4. Jozefék, 5. Fürdő Fc, 6. Nestlé.
Falussy Péter

Sajtoskáli diadal az I. Büki Futballhétfőn

Nagy sikerrel szervezte meg első ízben a Büki Művelődési és 
Sportközpont, Könyvtár a Büki Ifj úság a Helyi Kultúráért Köz-
hasznú Egyesülettel karöltve a Részek az egészért település-
részek közti csapatversenyt.

Június 1-jén öt csapat – Vargáné Patthy Zsóka vezetésével az Ifj on-
cok, Nika Róbert és Gacs Gyöngyi irányításával a Kertész kerti palánták, 
Németh Roland és felesége, Regina szervezésében a Köbüki, élükön 
Czakó Nórával a Telepesek és Ladányi 
Karádi Róza koordinálásával a Büki Test-
őrök – tagjai küzdöttek meg egymás-
sal és minden tréfát mellőzve teljes 
komolysággal és odaadással vettek részt 
az egész napos vetélkedő fordulóin.  

– Fél 10-től hat állomáson várták 
feladatok a csapatokat. A Jókai utcában 
talicskatoló sorváltón vettek részt, az 
OTP Banknál Bernáth Lajos helytörté-
neti gyűjteményével kapcsolatos kér-
désekre kellett válaszolniuk, a művelő-
dési háznál teniszütővel két deciliteres 
poharakban vizet kellett vinniük egy 
akadálypályán keresztül, a Baross parkban öt tárgyat kellett megta-
lálniuk, majd a tematikus parkban totót töltöttek ki. Galambos Fe-
renc felajánlásának köszönhetően kiderült az is a nap során, hányan 
férnek be egy Trabantba – mondta el Marton Zsolt, a Helyi Kultúrá-
ért Közhasznú Egyesület elnöke.

A futballpályán közben egész délelőtt a főzőcsapatok gulyást 
főztek, melyet végül Tóth Tamás intézményvezető és a Répce Gold 
főszakácsa értékelt. Az ebédet követően Németh Sándor polgármes-
ter is köszöntötte az egybegyűlteket, és kívánt sportszerű versenyzést 

a nap hátralévő részére. A versenyek sora ugyanis itt még korántsem 
ért véget. Az egyik legizgalmasabb kihívásnak ígérkezett a horgász-
tavon történő átevezés saját készítésű tutajjal. Ötletesebbnél ötlete-
sebb vízi járműveket vonultattak fel a versenyzők. 

Patthy Sándor és Patthy Barna szolgáltatta azt a traktort, ami a láda-
építő versenyben nyújtott segítséget. Késő délután a csapatok színda-
rabot mutattak be, melyben azt a közmondást is fel kellett használniuk, 

melyet a tematikus parkban találtak.
– Közösségépítésről, barátságról és 

az összetartozásról is szólt a mai nap – 
értékelte Tóth Tamás, a művelődési ház 
igazgatója a rendezvényt. – Öröm látni, 
hogy egy alulról jövő kezdeményezés 
ilyen sikeres lehet, hiszen közel 140 főt 
megmozgatott az esemény. Az új egye-
sület olyan eredményeket tett le rövid 
időn belül az asztalra, amire azt gondo-
lom, oda kell fi gyelni – húzta alá Tóth Tamás.   

– Nagyon jó ötletnek tartom a mai 
programot, hiszen közelebb hoz ben-
nünket. Személyesen kerestem meg 

mindenkit, és győztem meg arról, hogy érdemes a Telepesek csapa-
tába tartozni. Így végül 22 taggal és három tiszteletbeli taggal vág-
tunk neki a mai megmérettetésnek. Úgy gondolom, fontos a bükieket 
ilyen programokkal is felrázni, ahol együtt versenyzünk, egymással, 
egymásért – mondta el Czakó Nóra, a Telepesek csapatkapitánya. 

A versenyt végül az Ifjoncok nyerték, akik fődíjként egy, a ren-
dezvény logójával ellátott címeres táblát és egész napra szóló für-
dőbelépőt kaptak. A sikeres nap végén senki számára nem maradt 
kérdés: jövőre lesz folytatása a Részek az egészért programsorozatnak. 

Részek az egészért – vetélkedtek a településrészek

Tömböly Ágnes 
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A Büki Birkózó Club Szlovákiában, Du-
naszerdahelyen vendégeskedett má-
jus 24-én egy nemzetközi szabadfogású 
birkózó verseny keretein belül.

A versenyen hat ország (Ausztria, Horvát-
ország, Magyarország, Szlovákia, Szlovénia, 
Románia-Székelyföld) 150 birkózója képvi-
seltette magát. A rendezvény nagyon szín-
vonalasra sikerült a házigazdáknak köszön-
hetően. 

A BBC négy indulóval vett részt a meg-
mérettetésen, és hárman érmet is szereztek. 
Két aranyérmet és egy bronzérmet hoztak 
haza versenyzőink.

Ifj úsági, vagyis kadett korcsoportban 63 
kg-ban Varga Kristóf két győzelemmel és egy 

vereséggel zárt a dobogó harmadik fokán. 
Csak a későbbi győztes szlovák válogatott 
birkózó tudott felülkerekedni rajta.

44 kg-ban a lányok között Csonka Klau-
dia a szokásos higgadtsággal és megfontolt 
birkózással aranyérmet szerzett. 48 kg-ban 
Varga Dorottya először megküzdött saját 
súlyával, vagyis a fogyasztás démonaival és 
ledobott két és fél kilogrammot, hogy bele-
férhessen a kategóriájába, majd két tus győ-
zelemmel szintén bezsebelte az aranyat a 
lányoknál.

62 kg-ban Ambrus Viktóriának sajnos nem 
sikerült még a bravúr, de reméljük, nem so-
káig váratnak magára az ő sikerei sem.

Szabó Gábor

Szlovákiában is sikeresen
szerepeltek a birkózók

Sikerült a tavalyi sikert megismételni, 
így a 2013–2014. évi NB II-es női kézilab-
da észak-nyugati bajnokságában újból 
második helyen végzett a BTK Kézilabda 
Szakosztálya. 

Az előző bajnokság során magasra 
tették a büki kézilabdás lányok a lécet, 
hiszen ezüstérmesek lettek nem kis örö-
möt és büszkeséget szerezve ezzel Bük 
város számára.

A szakosztály vezetősége azt a célt 
fogalmazta meg tavaly, hogy szeret-
nénk, ha csapatunk a középmezőny 
meghatározó résztvevője legyen, szín-
vonalas izgalmas mérkőzéseket pro-
dukálva Bük és a környező települések 
szurkolóinak örömére. Ezt a kitűzött 
célt ismét túlszárnyaltuk, parádés ha-
zai győzelmeket aratva, színvonalas izgal-
mas mérkőzéseket követően legszebb ál-
mainkat valóra váltva ismét ezüstérmesek 
lettünk. 

A bajnokságban résztvevő csapatok ne-
vét összegezve olyanokat előztünk meg, 
mint a Győri Audi ETO III., SZESE Győr, Ko-
márom, Mosonszolnok, Sárvár, Celldömölk, 

Szombathelyi Haladás VSE II., Körmend, Ta-
polca. 

Sok nyugat-magyarországi város irigy-
kedhet ránk, hiszen kijelenthetjük, NB II-es 

Újra ezüstérmesek a kézilabdás lányok!
női kézilabdában, ebben a régióban mi, bü-
kiek vagyunk a legjobbak. 

A junior csapatunkat is dicséret illeti, hi-
szen érezhető volt a kitartó felkészülés és az 

összeszokott játék, ezáltal a középme-
zőny meghatározó csapatává váltak. 

Örömünkre szolgál, hogy a junior 
csapatban is egyre több az általunk 
kinevelt játékos, és reméljük, ez a folya-
mat folytatódni fog.

A büki általános iskola és a kézilabda 
szakosztály között továbbra is szoros 
a kapcsolat az utánpótlásnevelés szem-
pontjából, és reméljük, ehhez a Vas 
megyei Kézilabda Szövetség segítsé-
gével a Magyar Kézilabda Szövetség 
támogatását is sikerül mielőbb elér-
nünk. Az iskolás gyerekek többször 

szerepeltek a megyén belüli gyermekbaj-
nokságokon és iskolák közötti tornákon egy-
aránt, és szép eredményeket produkálva 
öregbítették Bük hírnevét.

A 2014-es esztendő a kézilabda szakosz-
tály számára is mérföldkő, ugyanis idén ün-
nepeljük 20 éves fennállásunkat. A jubileum 
alkalmából egy kis visszatekintést szeret-
nénk készíteni, melynek bemutatását össze-
kötjük a szeptember első hétvégéjére terve-
zett Bükfürdő Kézilabda Kupával.

Köszönjük minden játékosnak, ed ző nek, 
szülőnek, segítőnek az egész éven át kitartó 
munkáját, Bük Város Önkormányzatának, 
névadó szponzorunknak, a DR LUPO cipő-
boltnak és minden anyagi támogatónknak, 
hogy lehetővé tették a bajnokságban való 
részvételünket.

Külön köszönjük a Hotel Piroska, a Vad-
virág csárda, a Fürdő étterem, az OTP Bank 
Zrt., a CBA Kft. és a Hétforrás Zrt. támogatá-
sát a bajnokságot záró éremosztó rendez-
vényünk megvalósulásához.

BTK Kézilabda Szakosztály vezetősége 
nevében Szabó Róbert szakosztályvezető

(fotók: BTK)
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A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
ezúton fejezi ki köszönetét Bíró Norbertnek, 
a Mackó Kuckó tulajdonosának, amiért a hús-
véti ünnepek alkalmából megajándékozta 
a szolgálat gondozásában résztvevő gyer-
mekeket. 

Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat munkatársai

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

Bükön június 16-án, 17.00-tól Dr. Horváth Tibor utca 56. 
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