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A kor kihívásainak is megfelel az új külsővel, 

közösségi térrel és bölcsődei szolgáltatással 

megújított intézmény

Németh Sándor folytathatja
polgármesterként

Újabb, öt évre szóló felhatalmazást ka-

pott a büki választópolgároktól Németh 

Sándor polgármester, aki független je-

löltként a szavazatok 66,67 százalékát 

kapta meg. 

A múlt vasárnapi önkormányzati válasz-

táson polgármestert és hat képviselőt vá-

lasztottak Bükön. A három szavazókörben 

1635-en járultak az urnákhoz, hogy éljenek 

választójogukkal. 

A Nemzeti Választási Iroda honlapján köz-

zétett eredmények szerint településünket 

továbbra is az eddigi polgármester, Németh 

Sándor irányíthatja, aki 1076 szavazatot szer-

zett. Kihívójára, Pócza Csabára (Fidesz-KDNP) 

538-an adták le voksukat.

A 18 képviselőjelölt közül a képviselő-tes-

tületben végül a függetlenként induló Bara-

nyai Róbert (1007), Taródi Lajos (833), Né-

meth Violetta Mária (775), Giczi Nikoletta 

Zsuzsanna (589), Patthy Sándor (512) és a 

Fidesz-KDNP által támogatott Pócza Csaba 

(522) szerzett mandátumot. 

Városunkban két nemzetiségi önkormány-

zati választást is tartottak. A horvát voksolók 

Virágh Jánosnak (33), Popovits Ferenc (29) és 

Mórocz Gyulánénak (27) szavaztak bizal-

mat, így ők fogják megalakítani települé-

sünkön a horvát nemzetiségi önkormány-

zatot. A roma nemzetiségi önkormányzatban 

Németh Tiborné (17), Hódosi Árpád (15) és 

Erdélyi Miklós (10) kapott helyet a választók 

támogatásának köszönhetően. Mindannyian 

a Lungo Drom jelöltjeiként indultak a nem-

zetiségi önkormányzati választáson. 

Az új képviselő-testületek megbízatása a 

választási törvény szerint az eddigi négy he-

lyett öt évre szól.   
      T. Á. 

A gyermekek ugyan már szeptember 1-jétől 

birtokba vehették a felújított óvodát, a meg-

szépült épület ünnepélyes átadását szep-

tember 22-én tartották. A fejlesztést – me-

lyet a folyamatosan növekvő tendenciát 

mutató gyermekszám indokolt – a Nyugat-

dunántúli Operatív Programból elnyert 120 

millió forint vissza nem térítendő támogatás 

tette lehetővé. Ezzel sokak régi álma telje-

sülhetett, hiszen az intézmény feladatköre 

bölcsődei funkcióval is kiegészült. A csoport-

ban öt kisgyermeket tudnak fogadni ezzel 

támogatva a büki édesanyák munkaerőpiaci 

helyzetét.   
(További részletek az 5. oldalon!) 

Bölcsődével,
új közösségi térrel 

bővült az óvoda

választójogukkal. m
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Újabb, öt évre szóló bizalmat kapott

Bük Város Önkormányzata, valamint a Büki Művelődési és 

Sportközpont, Könyvtár szeretettel vár minden emlékezni 

vágyót  október 23-án csütörtökön. A program 10 órakor 

kezdődik, 10.45-kor  irodalmi műsort mutatnak be a Weöres 

Sándor Színház színészei. 17 órakor a Hősi Emlékműnél 

koszorúzással egybekötött megemlékezést tartunk.

18 órától az Átriumban (rossz idő esetén a művelődési ház 

színháztermében) az Örökség Zenekar műsorát tekinthetik meg. 

A műsorváltozás jogát fenntartjuk! További részletek a plakátokon!

Emlékezés az
’56-os forradalomra
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– Az év hátralévő részében mivel fognak 

előrukkolni?

– A legkisebbek fi gyelmébe minden-

képpen ajánlom az őszi mesebérletünket, 

emellett természetesen a felnőttekre is gon-

dolunk a színházi bérlet meghirdetésével. 

Az év minden szakában sikert érnek el az 

operett és musical előadások, ezért majd 

újabb gálára invitáljuk a nagyérdeműt. Új-

donságként szeretnénk Szombathelyről a 

Szent Márton kultuszt „kicsempészni” Bükre, 

és a Koczán háznál gasztroblogot szervezni. 

Várjuk azon büki vendéglátósok jelentke-

zését, akik szívesen lennénk ebben partnere-

ink és örömmel mutatnák be egy hagyomá-

nyos libaétel elkészítését. A tavalyi hagyo-

mányokat folytatva az idei adventi ünnepet 

a helyi kulturális csoportok bevonásával is-

mét programmal kívánjuk megtölteni.

Tömböly Ágnes

Harmadik alkalommal rendezte meg a 

Szent Mihály napi forgatagot a művelő-

dési ház. Az őszi programmal egyben 

lezárult a Büki Kultúr Wellness programso-

rozata. Ennek apropóján értékelte kéré-

sünkre az elmúlt hónapokat Tóth Ta-

más igazgató. 

– Idén végre letettük névjegyünket a kép-

zeletbeli asztalra és Bük felkerült a nyugat-

dunántúli fesztiváltérképre – így foglalhat-

nám a legrövidebben össze a nyáron elért 

eredményeket. Nagyon pozitívak ugyanis 

a visszajelzések a Büki Kultúr Wellness prog-

ramkínálatáról. Ez azért is örvendetes, mert 

arra törekedtünk, hogy a bükiek mellett a 

városban feltöltődő vendégeket és a régió-

ban élőket egyaránt megszólítsuk. Nagy 

öröm számunkra, hogy az idén elértük azt, 

hogy fi zetős programjainkat sikerrel fogadta 

a közönség, így például Koltai Róberték, az 

Orpheus Színpad, a Csík Zenekar és a Pan-

non Cigányzenekar előadása is telt házat 

vonzott.

Annak érdekében, hogy valóban színes 

programkínálattal szólíthassuk meg az em-

bereket, nagyon sok helyen pályáztunk. Az 

önkormányzattól 10,5 millió forint támoga-

tást kapott az intézmény új eszközök véte-

lére a rendezvénytérhez. Ehhez a Köz mű ve-

lődési Érdekeltségnövelő Pá lyázaton további 

2,5 millió forintot tudtunk szerezni. A meg-

felelő megjelenés érdekében egységes szín-

padhátteret terveztettünk, továbbá a Koczán 

házhoz egy új, mobilkemencét vásároltunk. 

A rendezvény arculatát is megújítottuk. Tö-

rekedtünk arra, hogy a Büki Ünnepi Napokat 

idéző nap raforgót megőrizzük, ennek meg-

felelően készült el az új logónk. 

– Ha már a színpadhátteret említette, ho-

gyan „vizsgázott” a város új rendezvénytere? 

Tóth Tamás intézményvezető értékelte a Büki Kultúr Wellness programsorozatot

„Bük felkerült a nyugat-dunántúli fesztiváltérképre!”

gyan „vizsgázott a város új rendezvénytere? 

A kézműves foglalkozások mindig sok érdeklődőt vonzanak

Számos gyerekműsor várta a családokat a 

rendezvényeken

Számos gyerekműsor várta a családokat a

d é k

– Szerencsére jól. Miután a kezdeti villa-

mossági problémákat megoldottuk, meg-

felelő módon tudtuk kihasználni a komple-

xumot. A fellépők ugyancsak dicsérték a 

helyet, hogy a Csík zenekarból Majorosi Ma-

riannt idézzem: „Ennek a helynek van han-

gulata és van ereje”. E gondolat jegyében 

jövőre szeretnénk még több rendezvényt 

ide tenni, és a hely adottságait maximálisan 

kihasználni.

– Harmadszor invitálták a Szent Mihály 

napi forgatagra az érdeklődőket szeptember 

24. és 27. között. Milyen tapasztalatokkal zár-

ták a programot?

– A rendezvényhez egy Lea der pályázat-

nak köszönhetően nettó 2,5 millió forintot 

kaptunk, a 27 százalékos ÁFA-rész kifi zetését 

az önkormányzat vállalta magára. A büki 

esemény is természetesen kapcsolódott a 

Magyar Turizmus Zrt. által meg-

hir de tett Magyarország, szeret-

lek! cí mű országos kampányhoz. 

Ennek jóvoltából további 1 mil-

lió 325 ezer forinthoz jutottunk. 

A megfelelő anyagi háttér lehe-

tőséget nyújtott arra, hogy 18 fel-

lépőt tudtunk Bükre hívni, köztük 

olyan sztárvendégeket is, mint 

például a gyerekek körében ked-

velt Alma zenekar, a vasi kötődé-

sű és sokakat megmozgató Lord 

együttes, vagy éppen a Zan zi-

bár együttes. 

Az új név és arculat mellett is őrzi aratófeszti-

váljának hagyományát a büki nyári program-

kínálat

www.buk.hu
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Két napos versenysorozattal búcsúztat-

ták az idei szezont az oldtimerek és 

young timerek szerelmesei Bükfürdőn 

és környékén. 

A MiSTER CLASSiC™ futamot idén 

már tizenkettedik alkalommal rendez-

ték meg, településünk másodízben 

adott otthont az eseménynek. Elége-

dettek lehettek az old timer és young-

timer autók szerelmesei, hiszen októ-

ber 3-án és 4-én Bükön nem volt hiány 

a szemet gyönyörködtető autócsodák-

ból. Az induló autók között Skoda, 

Mercedes Benz, Willys Jeep, BMW, Alfa 

Romeo, Ferrari, Porsche, Lancia, MG, 

Jaguar, Rollce Royce, Opel GT, Austin 

Healey, Zsiguli, NSU és Vespa is látható 

volt. A versenyzők közül akadt, aki Cseh-

országból és Ausztriából érkezett. Városunk-

ban Németh Sándor polgármester köszön-

tötte őket, s kívánt számukra biztonságos, jó 

versenyzést.

Autócsodák Bükön – MiSTER CLASSiC futamot rendeztek
A MiSTER CLASSiC bükfürdői megrende-

zéséhez az önkormányzat másfélmillió forint-

tal járult hozzá, így kerülhetett annak verseny-

központja Bükfürdőre. Innen indultak és ide 

is érkeztek vissza a versenyzők, akik azon 

kívül, hogy a kétnapos megmérettetés 

alatt mintegy 500 kilométert tettek meg 

és a szomszédos Ausztriába is átláto-

gattak, különböző időmérő és ügyes-

ségi feladatokat teljesítettek. 

A bükiek többször is megcsodálhat-

ták a járműveket, egyrészt mert a Büki 

Gyógyfürdő Zrt. elől rajtoltak el, majd 

ide is érkeztek vissza az autók, más-

részt október 4-én az egyik feladatot 

a városháza mögötti parkolóban oldot-

ták meg a résztvevők.  

  T. Á.; fotó: BBKTE

Előbb augusztus végén egy konferen-

cián, majd szeptember 8-án munkacso-

port ülésen vitatták meg a résztvevők 

a magyar és norvég nők esélyegyenlő-

ségének kérdését. A rendezvény része 

a Települési Önkormányzatok Országos 

Szövetsége által indított MANOR KA 

projektnek. 

Az Önkormányzati kapacitásbővítés 

norvég-magyar együttműködéssel című 

projekt (MANORKA) része az a nők mun-

kaerőpiaci helyzetével és esélyegyen-

lőségével foglalkozó program, mely-

nek keretében a résztvevők egyrészt 

tapasztalatot cseréltek, megismerték 

a kialakult jó gyakorlatokat, másrészt 

erősítették Norvégia és Magyarország 

között a kapcsolati rendszert. Hazánkat 

öt nő, köztük Bük város részéről Né-

meth Violetta képviselte, aki június 

elején járt Közép-Norvégiában, Steink-

jer településen.

A norvég tanulmányok segítségével au-

gusztus 27-én Bükön egy konferenciát szer-

veztek az atipikus foglakoztatási formákról, 

a GYED-en, GYES-en lévők munkába állásá-

nak segítéséről. A témához helyi előadókat, 

szakembereket hívtak meg, munkajogász se-

gítségével tájékoztató kiadvány is készült. 

A konferencián elhangzott: szükség van a 

munkaadói szemléletváltozásra, családbarát 

munkahelyi megoldásokra, rugalmas mun-

kaidő beosztásra, részmunkaidős lehetősé-

gekre mind a szellemi mind a fi zikai munka-

körökben. Javítani kell a gyesről visszatérő 

kismamák munkaerőpiaci lehetőségein.

Németh Violetta norvég házigazdája, Ste-

ink jer alpolgármestere, Grete Baekken Mollan 

a szeptember 8-ai rendezvény apropóján 

érkezett Magyarországra, hogy előadás so-

rán ismertesse a norvég helyzetet. 

Megtudtuk, Norvégia gazdasági fejlődésé-

ből az elmúlt 30 évben a nők ugyanúgy kivet-

ték a részüket, mint a férfi ak, szerinte ennek 

köszönhető a norvég jólét. Érdekes példaként 

említette, hogy a nők magas számú foglal-

koztatottságának eredményeként ma már a 

gyengébb nem képviselői ugyanannyit tesz-

nek hozzá Norvégia GDP-jéhez, mint az olaj.  

– 1986-ban választották meg az első nor-

vég miniszterelnököt, és ma is fele-fele arány-

ban képviseltetik magukat a nők és a férfi ak 

a kormányban – hívta fel a fi gyelmet Grete 

Baekken Mollan, aki hozzátette, hogy Nor-

végiában abszolút elfogadott, hogy az or-

szág miniszterelnöke és pénzügyminisztere 

most is egy-egy hölgy. Az alpolgármester 

ugyanakkor utalt arra is, hogy a skan-

dináv országban sem minden fenékig 

tejfel, mert ott is nehézséget okoz a 

család és a munkahely összeegyezte-

tése. 

Németh Violetta Norvégiában szer-

zett tapasztalatait osztotta meg a je-

lenlévőkkel hangsúlyozva, a norvég 

nőket bátornak, együttműködőnek és 

céltudatosnak látta mind a politikában, 

mind a családi életben. Így beszélt az 

idősek gondozását segítő modern esz-

közökről és az LO-ról is, mely – termé-

szetesen egy női vezetővel – Norvégia 

egyik legnagyobb munkaügyi szak-

szervezete. Kiemelte, Bükön a hölgyek inkább 

a civil élet területén aktívabbak, így pél-

daként említette a Büki Női Kar, a Keltike 

Népdalkör és a BTK női kézilabda csapatá-

nak tevékenységét. 

A rendezvényeken köszöntőt mondott 

Ágh Ernőné, a Vas Megyei Kormányhivatal 

főigazgatója, dr. Kapiller Sarolta, a Kőszegi 

Járási Hivatal hivatalvezetője, Zongor Gábor, 

a TÖOSZ elnöke és Németh Sándor polgár-

mester is. 

T. Á.; fotó: Varga  

Norvégiában elfogadott a női politikus
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A Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásról Bük 

Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 222/2014. (09.15.) ha-

tározatával döntött.

„A” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

felsőoktatási hallgatók számára

a 2014/2015. tanév második és

a 2015/2016. tanév első félévére vonatkozóan

„B” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fi atalok számára

1. A pályázat célja

  A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (a to-

vábbiakban: Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer) célja az esélyteremtés 

érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fi atalok felsőokta-

tásban való részvételének támogatása. A Bursa Hungarica Ösztöndíj-

rendszer többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezete-

ként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott támo-

gatás, a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsőoktatási 

intézményi támogatás. Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos adatbázis-

kezelői, koordinációs, a települési és megyei ösztöndíj pénzkezelési fel-

adatait az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támoga-

táskezelő) végzi, míg az elbírálási feladatokat az ösztöndíjpályázathoz 

csatlakozó települési és megyei önkormányzatok látják el.

  A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 

jogszabályi hátteréül a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatá-

sairól és az általuk fi zetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III.26.) 

Kormányrendelet szolgál.

2.1. A pályázók köre  „A” típusú pályáta esetén

  A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet 18. 

§ (2) bekezdése alapján kizárólag a települési önkormányzat területén 

állandó lakóhellyel (a továbbiakban: lakóhely) rendelkezők részesülhet-

nek. [A Kormányrendelet „állandó lakóhely” fogalma a polgárok szemé-

lyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. tör-

vény „lakóhely” fogalmának feleltethető meg, amelyet a pályázó a 

lakcímkártyájával tud igazolni.]

  Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat illetékességi 

területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fel-

sőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben 

(felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tago-

zatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, 

mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, 

osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben 

folytatják tanulmányaikat. 

  Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2014 szeptemberében felsőoktatási tanulmá-

nyaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallga-

tói jogviszonya 2015 őszén már nem áll fenn, úgy a 2015/2016. tanév első 

félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.

  Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hall-

gatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában 

szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2014/2015. tanév máso-

dik félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.

 Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:

 –  középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben vesz részt 

 –  a Magyar Honvédség és a fegyveres szervek hivatásos és szerződéses 

állományú hallgatója

 – doktori (PhD) képzésben vesz részt 

 – kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban

 Az ösztöndíjat minden pályázati fordulóban újra kell pályázni.

2.2. A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet 

18. § (2) bekezdése alapján kizárólag a települési önkormányzat terüle-

tén állandó lakóhellyel (a továbbiakban: lakóhely) rendelkezők részesül-

hetnek. [A Kormányrendelet „állandó lakóhely” fogalma a polgárok sze-

mélyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. 

törvény „lakóhely” fogalmának feleltethető meg, amelyet a pályázó a lak-

címkártyájával tud igazolni.]

 Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat illetékességi 

területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fi a-

talok jelentkezhetnek, akik:

 a)  a 2014/2015. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középis-

kolások;

 vagy

 b)  felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézmény-

be még felvételt nem nyert érettségizettek;

  és a 2015/2016. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény kereté-

ben teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget 

eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási 

szakképzésben kívánnak részt venni. 

 Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:

 –  középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben vesz 

részt 

 –  a Magyar Honvédség és a fegyveres szervek hivatásos és szerződéses 

állományú hallgatója

 – doktori (PhD) képzésben vesz részt 

 – kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban

  A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 

2015/2016. tanévben először nyernek felvételt felsőoktatási in-

tézménybe, és tanulmányaikat a 2015/2016. tanévben ténylegesen 

megkezdik.

3. A pályázat benyújtásának módja és határideje 

   A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és 

Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) 

egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: 

https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx

  A személyes és pályázati adatok ellenőrzését és feltöltését követően a 

pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál 

kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban 

meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati 

kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat for-

mai hibásnak minősül. A pályázat rögzítésének és az önkormányza-

tokhoz történő benyújtásának  határideje: 2014. november 7.

  A pályázatot papíralapon (nyomtatott formában) a Büki Közös 

Önkormányzati Hivatalnál kell benyújtani. 

4. A pályázat kötelező mellékletei:

 a)  A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogvi-

szony-igazolás a 2014/2015. tanév első félévéről – csak „A” tí-

pusú pályázat esetén!

   Amennyiben a pályázó egy időben több felsőoktatási intézménnyel 

is hallgatói jogviszonyban áll, pályázatában csak azt a felsőoktatási 

intézményt kell megneveznie, amellyel elsőként létesített hallgatói 

jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények szerződése alapján folyó, 

közösen meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon 

hitoktató, illetve hittanár – kétszakos képzés esetében a hallgató az 

állami felsőoktatási intézményt köteles megnevezni. 

Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat
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A Magyar Egészségturisztikai Marketing 

Egyesület (MEME) elnökének Vörös Im-

rét, a Büki Gyógyfürdő Zrt. vezérigazga-

tóját választották szeptember 30-án.

A posztot korábban Ruszinkó Ádám töl-

tötte be, aki helyettes államtitkári kinevezése 

– összeférhetetlenségi okok – miatt mondott 

le a tisztségről. A MEME rendkívüli közgyű-

lés során Vörös Imrét választotta meg el-

nöknek. A büki vezérigazgató jól ismeri a 

MEME tevékenységét, hiszen eddig a szer-

vezet egyik alelnökeként dolgozott. Helyére, 

új alelnöknek Nádasi Tamást, az Aquaprofi t 

Zrt. elnökét szavazták meg. A másik alelnöki 

posztot változatlanul Mezősi Csilla, a Ma-

gyar Turizmus Zrt. németországi képviselője 

tölti be, de szakértőként, magánemberként, 

tehát nem a nemzeti marketing szervezetet 

képviselve.

Vörös Imre hangsúlyozta, hogy az elődei 

által kidolgozott elvek mentén kívánja to-

vább erősíteni a MEME munkáját. Fontosnak 

tartja az egészségturizmus szereplői érde-

keinek érvényesítését, a területért való lob-

bizást, valamint azt, hogy a MEME a lehető 

Vörös Imre a MEME élén

Korábban alelnökként dolgozott

legtöbb olyan projektben tudjon részt vál-

lalni, amelyek az egészségturizmussal kap-

csolatos oktatást és marketinget segítik. Az 

egyesület fi gyelemmel követi majd azokat 

az uniós pályázatokat, amelyek a MEME cél-

jaihoz nyújthatnak forrást.

Forrás: turizmus.com

Két szoknya egy nadrág alcímet is visel-

hetné a Bükfürdő Gyógy- és Élménycent-

rum következő, október 24-ei éjszakai 

fürdőzése. 

Az esti csobbanás programját ezúttal 

operett és musical dallamok színesítik fő-

városi előadóművészek tolmácsolásában. 

A hangulatot RETRO zenei kívánságműsor 

fokozza. Az est közönségjátéka ismert sze-

mélyek sziluettjének felismerésén alapszik, 

melyhez nyeremény is társul. 

Egyénre szóló díjtalan horoszkópelemzés, 

élményfürdőzés, élménycsúszdázás várja a 

vendégeket. Ezúttal sem marad el a közel-

múlt népszerű partykelléke, az ajándék fény-

karkötő sem. A rendezvényre mindenkit sze-

retettel várunk!  

Éjszakai fürdőzés

Kedves Olvasó!

A Büki Újság következő lapszáma novem-

ber 14-én pénteken jelenik meg. Lap-

zártánk előtte héten szerdán, november 

5-én lesz. A bukiujsag@gmail.com email 

címünkön várjuk észrevételeiket, javas-

lataikat.

 b)  Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy 

főre jutó havi nettó jövedelméről.

 c) A szociális rászorultság igazolására az alábbi okiratok:

   Bük Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Általános Szerződési 

Feltételekben meghatározottakon kívül, az ÁFSZ 7.§-ában foglaltak 

alapján az alábbiakat írja elő:

  1.  Azok a hallgatók részesülnek támogatásban, akiknek a családjában 

az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének (28.500,- Ft) 170 %-át, ez jelen-

leg 48.450,- Ft

  2.  Támogatásban részesíthető az a pályázó is, aki nem felel meg az 1. 

pontban leírt feltételeknek, de akinek a családjában az egy főre 

jutó nettó átlagjövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 180 %-át (jelenleg: 51.300,- Ft) és 

az alábbi feltételek közül háromnak megfelel:

   a) árva, vagy félárva,

   b)  családjában lévő eltartottak száma legalább három, vagy há-

romnál több gyermeket nevel eltartója/szülője,

   c) egyedül neveli gyermekét,

   d)  valamilyen betegségben szenved, rokkant, vagy családjában 

folyamatos ellátást igénylő beteg vagy rokkant van,

   e)  eltartója/szülője munkanélküli, vagy öregségi nyugdíjban részesül,

   f) nem részesül kollégiumi ellátásban.

  3.  Támogatásban részesül továbbá az a pályázó is, aki nem felel meg 

az 1. vagy 2. pontban leírt feltételeknek, de akinek a családjában 

kettő vagy több gyermek tanul felsőoktatási intézményben és az 

egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 200 %-át (jelenleg: 57.000,- Ft ).

   Bük Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Általános Szerződési 

Feltételekben meghatározottakon kívül a pályázathoz szociális rászo-

rultság igazolására az alábbi okiratok benyújtását írja elő:

   Az árvaságot, félárvaságot az e jogcímen kapott ellátásról kiállított 

irattal vagy a folyósító által kiállított eredeti okirattal, a három vagy több 

gyermek nevelését, az egyedülállóságot, valamint azt, hogy a pályázó 

nem részesül kollégiumi ellátásban büntetőjogi felelősség tudatában 

tett nyilatkozattal, azt, hogy eltartója/szülője munkanélküli, járadékos 

vagy öregségi nyugdíjban részesül az ellátást megállapító határozat 

másolatával vagy a folyósító által kiállított eredeti okirattal kell igazolni.

   Azt, hogy a családjában kettő vagy több gyermek tanul felsőoktatási 

intézményben az iskola által kiállított igazolással kell igazolni.

   A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékle-

tekkel együtt érvényes, valamely melléklet hiányában a pályá-

zat formai hibásnak minősül.

5. A pályázat elbírálása

  A beérkezett pályázatokat az illetékes települési önkormányzat bírálja el 

2014. december 8-ig.

6. Értesítés a pályázati döntésről

  A települési önkormányzat a meghozott döntéséről és annak indokáról 

2014. december 19-ig az EPER-Bursa rendszeren keresztül elektroniku-

san vagy postai úton küldött levélben értesíti a pályázókat.

7. Lebonyolítás

  Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos központi adatbázis-kezelői, koordi-

nációs, a települési és a megyei önkormányzati ösztöndíjjal kapcsolatos 

pénzkezelési feladatokat a Támogatáskezelő látja el. 

 A Támogatáskezelő elérhetősége:

 Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Bursa Hungarica

 1381 Budapest, Pf.: 1418; Tel.: (06-1) 795-5600

 E-mail: bursa@emet.gov.hu;  Internet: www.emet.gov.hu (Bursa Hungarica)

Részletes pályázati felhívás az önkormányzat hirdetőtábláján és honlapján te-

kinthető meg!
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(Folytatás az 1. oldalról!)

Az óvodaavatón Ágh Péter országgyűlési 

képviselő Lewis Carroll angol író Alice Cso-

da országban című meséjéből idézett, majd 

hangsúlyozta: – Jó dolog, hogy a büki szülők 

nyugodtan rábízhatják gyermekeiket az óvo-

da pedagógusaira, hiszen az apróságok itt a 

legjobb helyen vannak. Játszva, kalandosan 

teszik meg első lépéseiket a való élet felé. 

Ágh Péter rövid történelmi áttekintésében 

hangsúlyozta, hogy Bük számára mindig is 

fontos volt, hogy minél több gyermek szü-

lessen és ezek a gyermekek a legjobb ellá-

tásban részesüljenek, ezért pedig háláját 

fejezte ki az önkormányzatnak. 

Jordán Tamás, a szombathelyi Weöres 

Sándor Színház igazgatója is szót kapott, be-

szédében elmondta, hogy mindig is szerette 

a gyermekeket és Pesten a lakhelyéhez kö-

zeli óvoda udvarára mindig boldogan néz le 

és fi gyeli, mit csinálnak az óvodások, hogyan 

fejlődnek. 

– Az óvodában és az általános iskola első 

négy osztályában dől el, mi lesz majd egy 

gyermekből. Lehet, hogy a mai napon az 

ünnepséget példás türelemmel és odafi gye-

léssel végighallgató gyermekek 

közül kerül majd ki évtizedek 

múlva Magyarország következő 

miniszterelnöke, híres tudósa, 

sportolója. Mindehhez elenged-

hetetlen a jó közeg, ami itt kétség 

nélkül adott – húzta alá a szín-

házigazgató. 

– A mai nap kettős ünnep – 

emelte ki Németh Sándor pol-

gármester így utalva arra, hogy 

a megújult óvoda átadása mel-

lett megjelent egy kiadvány is. 

A Büki óvoda hatvan éve képek-

kel illusztráltan mutatja be az in-

tézmény elmúlt hat évtizedét. Németh Sán-

dor ismertette a beruházás hátterét is.

– A 120 millió forintos projekt döcögve 

indult, hiszen az első felhíváson elutasították 

a város pályázatát. A második felhívás során 

Kondora Istvánnal, Sárvár polgármesterével 

folytatott közös lobbi-tevékenység azonban 

már eredményes volt, így minden akadály 

elhárult. További pozitívumként említette, 

hogy a megújult intézmény már bölcsődei 

ellátást is nyújt. Zárásképpen megköszön te 

a gyermekeknek és szüleiknek, 

hogy az átépítéssel járó zaj és por 

ellenére is kitartottak. 

Pócza Mária Gabriella, az in-

tézmény vezetője megköszönte 

az átalakítást végző VEMÉVSZER 

Építő- és Szerelőipari Kft. mun-

katársainak kitűnő munkáját, az 

önkormányzat, valamint a szülői 

szervezet támogatását.

– A gyermekek jól érzik ma-

gukat a megújult épületben, 

örömmel fogadták az új közös-

ségi termet is, amely a mai ese-

ménynek is helyet adott – emel-
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A bővítés nyomán 165 óvodást és 5 bölcsődést fogadhat az 

intézmény 
te ki az óvodavezető, aki még kitért arra is, 

hogy az újításnak köszönhetően 165 óvodás és 

5 bölcsődés napi ellátását tudják megoldani. 

Az ünnepség végén Simon Réka evangé-

likus lelkész és Jász László plébános kérte 

a Mindenható áldását az intézményre, an-

nak valamennyi dolgozójára, az összes gyer-

mekre, valamint szüleikre. 

Az ilyenkor szokásos nemzeti színű sza-

lag átvágása után a meghívott vendégek 

megtekinthették az épületet, a gyermeke-

ket pedig a Weöres Sándor Színház művé-

szei, valamint Gryllus Vilmos Kossuth-díjas 

előadóművész műsora várta. 

A büki Csodaország Óvoda fejlesztése című 

NYDOP-5.3.1./B-12-2013-0015 számú pályá-

zat az Új Széchenyi Tervből valósult meg.

Tömböly Ágnes

Bölcsődével, új közösségi térrel bővült az óvoda

 

17. Péntek Dr. Földi Sándor

18. Szombat Dr. Müller András 

19. Vasárnap Dr. Petro Andor 

20. Hétfő Dr. Szirmai László

21. Kedd Dr. Bencsik István 

22. Szerda Dr. Szilasi Imre  

23. Csütörtök Dr. Földi Sándor

24. Péntek Dr. Müller András

25. Szombat Dr. Szilasi Imre

26. Vasárnap  Dr. Szilasi Imre

27. Hétfő Dr. Szirmai László

28. Kedd Dr. Nagy Gábor

29. Szerda Dr. Petro Ador

30. Csütörtök Dr. Földi Sándor

31. Péntek Dr. Müller András 

 2. Vasárnap Dr. Nagy Gábor 

 3. Hétfő  Dr. Szilasi Imre 

 4. Kedd Dr. Szilasi Imre

 5. Szerda  Dr. Szilasi Imre  

 6. Csütörtök Dr. Bence Zsolt 

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

17. Szt. Péter 17.00–20.00 készenlét

18. Szt. Péter 17.00–20.00 készenlét

19. Sanitas 09.00–13.00 nyitva

20. Fürdő Patika 09.00–14.30 nyitva

21. Sanitas 17.00–20.00 készenlét

22. Sanitas 17.00–20.00 készenlét

23. Sanitas 09.00–14.00 ügyelet

24. Sanitas 17.00–20.00 készenlét

25. Sanitas 09.00–13.00 nyitva

26. Sanitas 09.00–14.00 ügyelet

27. Sanitas 09.00–14.00 ügyelet

28. Sanitas 09.00–14.00 ügyelet

29. Sanitas 09.00–14.00 ügyelet

30. Sanitas 09.00–14.00 ügyelet

31. Üdvözítő 17.00–20.00 készenlét

 1. Üdvözítő 09.00–14.00 ügyelet

 2. Üdvözítő 09.00–14.00 ügyelet

Gyógyszertári ügyelet – október
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)
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Immáron negyedik alkalommal, augusz-

tus végén a cukorbeteg gyermekek is-

mét lehetőséget kaptak arra, hogy meg-

ismerkedjenek a golfj áték örömeivel.  

A Vas Megyei Diabeteses Gyermekeket 

Segítő Egyesület 1992-ben alakult, és 1999-től 

vált kiemelten közhasznú egyesületté. Jelen-

leg közel 100 fő 1-es típusú diabe-

tes mellitus betegségben, köz-

napi nyelven cukorbetegségben 

szenvedő gyermek tagja az egye-

sületnek. Amit a betegségről tud-

ni kell: a gyermekek életben ma-

radásához naponta négyszeri-

ötszöri inzulin adás szükséges 

szigorú diéta betartása mellett, 

változatos étrenddel, friss zöld-

ségekkel és gyümölcsökkel, to-

vábbá elengedhetetlen a rend-

szeres testmozgás, hogy a mért 

cukorszintek a legjobbak legye-

nek minden napszaknak megfelelően. 

A bükfürdői Greenfi eld Hotel Golf & Spa 

szálloda és golfpálya negyedik alkalommal 

fogadta egy napra a civil szervezet tagjait. 

A közel 100 hektáros 18 lyukú championship 

pálya állt a gyermekek rendelkezésére, hogy 

pár órára a lenyűgöző táj az új kalandok el-

feledtessék velük mindennapi gondjaikat.  

A kicsik Wilheim István profi  edző vezetésé-

vel betekintést nyerhettek a golf csodálatos 

világába. A program egy pályatúrával kezdő-

dött, ami sokak nagy örömére színes golf-

autókkal történt. Lehetőséget adtunk, hogy 

az ügyesebbek szülői felügyelet mellett 

vezethessék is a kisautókat. A golfautózás 

után következett a driving range kipróbálás, 

ahol az oktató segítségével a gyerekek elsa-

játították a helyes ütőfogást, majd tesztel-

hették magukat, milyen messze képesek el-

ütni egy golfl abdát. Ezt követően a putting 

green-re vonult át a kis csapat, ahol a gurító 

ütéseket gyakorolhatták. A mozgalmas dél-

előtti órák és a golfütések elsajátítását követő-

en a program zárásaként az ifj ú golfpalánták 

összemérhették frissen szerzett tudásukat 

egy „Rabbit” verseny keretében. Az egész 

napos vidám program zárásaként gulyásle-

ves várta a csapatot. A gyermekek a szállo-

dában is vendégeskedtek, ahol szeretettel 

fogadták őket. A precíz golfl ecke után jöhe-

tett az önfeledt féktelen úszkálás a szálloda 

3500 m2-es Spa és Wellness részlegében.

Papp Erzsébet 

Vidám golfnapon szórakozhattak 
diabéteszes gyerekek

ületté. Jelen
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ütni egy golfl abdát. Ezt követően a putting 

Önfeledt golfozás – betegségükről terelték el fi gyelmüket

Mindig ott a kérdés, hogy a hittanos gye-

rekeket milyen módon tudjuk a gyüle-

kezet közelébe vonni, és ott aktív rész-

vételre buzdítani. Bükön, egy sajátos 

módszerrel próbáljuk ezt megoldani, 

mégpedig a bábcsoport működtetésével. 

Lassan tíz éve lesz, hogy első néhány 

perces bábdarabunk elkészült, és azóta is 

töretlen lelkesedéssel, lendületes fejlődéssel 

évről évre újabb darabbal állunk elő. Legna-

gyobb, 45 perces műsorunk német és ma-

gyar nyelven párhuzamosan, Drezdában, a 

Kirchentag-on debütált. Most is megkaptuk 

a meghívót a németországi találkozóra Ham-

burgba, de a magas utazási költség miatt 

a felkérést nem tudtuk vállalni.

Tagjaink 6-18 év közötti fi atalok, akik ön-

kéntesen és szívesen vesznek részt a csoport 

munkájában. Díszleteink és bábjaink saját ké-

szítésűek, ez is a közös munka eredménye. 

Az idei év bábfesztiváljának témájához iga-

zodva készült darabunk. Az Együtt (l)enni jó 

mottó alapján válogattuk össze azokat az 

újszövetségi közösségi étkezéseket, melyek 

fontos szerepet töltöttek be Jézus életében. 

Így került be különleges múzeumukba a ká-

nai menyegző, az ötezer ember megvendé-

gelése, az utolsó vacsora és a feltámadás 

utáni Tibériás tavi halsütés. Miért épp a mú-

zeum a helyszín? Mert van egy asztal, amely 

mindegyik történet szemtanúja volt, és el-

meséli nekünk, látogatóknak, milyen csodás 

dolog Jézus közelében lenni. 

Így, ezen a munkaágon keresztül élik meg 

a közösséghez tartozás élményét a fi atalok. 

Ezzel alakul ki kötődésük a gyülekezeti ház-

hoz, amik gondozásában aktív részt vállalnak. 

Ez nagy segítség a gyülekezet számára. Új, 

fi atalos lendületükkel sok új közösségi alka-

lom született meg.          
     Giczi Nikoletta

A gyülekezethez 
való tartozást erősíti 

a bábcsoport

a felkérést nem tudtuk vállalni.a

Képalá: Bemutatón a fi atalok

A szombathelyi színház őszi évada ismét kiváló előadásokat tartogat a színházsze-

rető közönség számára. Az októberi programból szemezgettünk, s bízunk benne, 

hogy sokan kedvet kapnak, hogy egy-egy darabot a Weöres Sándor Színházban 

megtekintsenek. További részletet a www.wssz.hu weboldalon!

A Weöres Sándor Színház programelőzetese

október 17. 19 óra Én és a kisöcsém – Ruttkai Éva őszi bérlet Nagyszínpad

október 18. 19 óra Én és a kisöcsém – Jávor Pál őszi bérlet Nagyszínpad

október 18. 19 óra A szelíd teremtés – Latabár Kálmán őszi bérlet 
Márkus Emília 

terem

október 21. 19 óra Én és a kisöcsém – Garas Dezső őszi bérlet  Nagyszínpad

október 22. 19 óra Én és a kisöcsém – Turay Ida őszi bérlet Nagyszínpad

jegyár: 2.900 Ft, nyugdíjas jegyár: 2.200 Ft, diák jegyár: 1.900 Ft
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Két ünnepséggel is emlékeztek az aradi 

vértanúkra s haláluk történelmi jelen-

tőségére a Felsőbüki Nagy Pál Általános 

Iskola és Szakiskolában október 3-án és 

5-én. 

Október 6-a fontos állomása a magyar 

nép történetének, a magyar nemzet gyász-

napja. Ezen az emléknapon nemcsak Aradon, 

a 13 vértanú kivégzésnek helyszínén, és Pes-

ten, gróf Batthyány Lajos halálának emlék-

helyén tisztelegnek a magyar emberek, ha-

nem szerte az országban ünnepi 

megemlékezéseken idézik fel az 

1849-ben történt szomorú ese-

ményeket. A Felsőbüki Nagy Pál 

Általános Iskola és Szakiskola di-

ákjai is méltóképpen emlékeztek 

az évfordulón. 

A hatodik osztályosok Böcs kör 

Katalin történelem szakos tanár-

nő által készített megható em-

lékműsorral állítottak emléket 

a vértanúknak, felidézve haláluk 

körülményeit. A nyolcadik osz-

tályosok pedig Pintér Anikó veze-

tésével emlékező dalokkal tették még mél-

tóbbá az ünnep hangulatát. A fellobbanó 

gyertyák lángja, a hangulat, az emlékező 

versek és szavak a gyerekek lelkében is nyo-

mot hagytak, elültették a hősök iránti tiszte-

let csíráját. Sokáig visszacsengenek a vers 

hangjai az ünneplőkben:

„Honvéd főtiszt 13, / bátor férfi  13, / hős ka-

tona 13, / igaz ember 13, / magyar mártír 13 /

erőt vett a rút halálon.”

Baloghné Simon Erika

„Búsan süt az őszi nap sugára…”
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Emlékműsor a 13 vértanú tiszteletére

Nagy meseírónk, Benedek Elek születés-

napja alkalmából szeptember 30-án a 

büki iskolásokat is a mese világába ve-

zettük. 

A népmese napján a reggeli közös mese-

hallgatás után az alsó tagozatos osztályok-

ban változatos formákban folytatták az ün-

neplést. 

Az elsősök rajzot készítettek a hallott me-

séhez, majd azt kis kezeikkel a mesefára 

ragasztották és képmozaikot alkottak. A má-

sodikosok a nagy meseíró könyveiből készí-

tettek kiállítást, meséket mondtak, báboztak. 

Harmadik osztályban a mesefára almákban 

kerültek fel a kedvenc mesék illusztrációi. 

A negyedikesek pedig szintén mesefákat 

készítettek, amelyeken a mesékről eddig ta-

nult ismereteiket gyűjtötték össze képek és 

címszavak formájában. 

Baloghné S. Erika

A népmese napja

Baloghné S. Erika

Benedek Elek születésnapjához kötődött

a rendezvény

Ezzel a jelmondattal hirdették meg a jö-

vő héten kezdődő Országos Könyvtári 

Napokat. 

A könyvtárak szakmai szervezete 2006-

ban tartalmilag és formailag is egységessé 

tette az október eleji könyvtári napokat. Az 

Országos Könyvtári Napok alkalmából így ok-

tóber 13–20. között hangzik majd el a hívo-

gatás: Találkozzunk a könyvtárban! 

Országszerte több ezer egymásra épülő 

programmal valamennyi korosztály igényé-

re odafi gyelve várják az érdeklődőket a bib-

liotékák. 

A Könyvtári Napok alatt azt szeretnék meg-

mutatni, hogy milyen sokféle tanulási, tájé-

kozódási, kulturális, szociális lehetőség rejlik 

a könyvtári találkozásokban. Bükön nem-

csak érdekes előadásokra és kreatív, játékos 

foglalkozásokra invitálják a gyerekeket és 

felnőtteket, hanem kedvezményes szolgál-

tatásokat is nyújtanak erre a hétre. A könyv-

tári héten 50 százalékos kedvezménnyel vált-

hatnak könyvtári tagságot az olvasni, bön-

gészni, fi lmezni vágyók. Emellett amnesztiát 

hirdetnek a késedelmes olvasók számára.

Hősök, nagy emberek, évfordulók elneve-

zésű rejtvényfüzettel tehetik próbára tudá-

Találkozzunk a könyvtárban!
sukat a játékos kedvűek, amelynek kitöltésével 

könyvjutalmat nyerhetnek a beküldők.  Az 

eseményeket a Nemzeti Kulturális Alap tá-

mogatásával az Informatikai és Könyvtári 

Szövetség szervezi. Az egy hetes program-

sorozatra mindenkit szeretettel várunk. A rész-

letes programot plakátunkon olvashatja. (Az 

Országos Könyvtári Napok plakátja a 12. olda-

lon található! – a szerk.)

Haizler Lászlóné

Legyen csendes az álmuk,

mert nem haltak hiába.

– Letarolt erő fái – 

úgy fekszenek vigyázba’.

Földtömte szájuk némán

kiált időtlen esküt.

Elvetett mag a rögben

a csontmeztelen testük.

Feldúlt sírjukon mécses,

október tűzvirága,

a holtak jogán kérdez,

választ már mit se várva.

Múltunkat elrabolták,

a sivár jelen hallgat.

Ők élik túl, – a holtak, 

A győztes forradalmat.

’56 EMLÉKÉRE

Emlékezzünk együtt október 23-án az 1956-os forradalom és szabadságharc hősei-

re és eszméire! A történelmi esemény 58. évfordulója alkalmából Tollas Tibor Túlélők 

című versét tesszük közzé. 

Programajánló

Bük, Bükfürdő programjairól rész-

letesebben tájékozódhat a www.

visitbuk.hu/esemenyek/ weboldalon!



m o z a i k  • Büki Újság

2 0 1 4 .  o k t ó b e r  1 7 .  •  9

Több száz gyermek és felnőtt vett részt 

az idei Európai Mobilitási Hét program-

sorozatán Bükön. Szeptember 16. és 22. 

között számos természetbarát program 

várta a helyi diákokat, hogy a nemzetkö-

zi törekvésnek megfelelően minél széle-

sebb körben hívja fel a fi gyelmet a tiszta 

levegő fontosságára, az autós közleke-

dés alternatív kiváltására. 

A hét nyitóeseménye „A cso-

dálatos Répce-vidék” bemutató-

helyén, a Répcementi tanösvé-

nyen egy játékos vetélkedő volt, 

melynek keretében több mint 

60 diák adott számot környezet-

ismeret tudásáról. A madár- és 

növényfelismerő verseny mellett 

játékos formában ismerkedhettek 

meg az érdeklődök a környék jel-

legzetes faunájával és fl órájával. 

A második nap a sport jegyé-

ben telt, az ózondús alpokaljai 

levegőn a Nordic Walking alap-

lépéseit sajátíthatták el a gyerkőcök, melyet 

egy kellemes túra keretében a gyakorlatban 

is ki lehetett próbálni. 

Izgalmas programnak bizonyult más-

nap a „Drótszamár-szelídítés”, ahol több mint 

100 iskolás hallhatott a biztonságos közle-

kedés fontosságáról, tanulhatta meg a köz-

úti táblákat, rendőri karjelzéseket, majd mind-

erről számot is adhattak egy KRESZ-teszt 

kitöltésével. A délutánt egy kerékpáros ügyes-

ségi verseny zárta, ahol a büki rendőrőrs 

közreműködésével kialakított akadálypályán 

valóban szelídíteni kellett a „drót sza marat”.

Toboz Ottónak keresztelték a város mókusát

Sikerrel zárult a mobilitási hét
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„Drótszamarat” szelidítettek a gyerekek

Pénteken a helyi hagyományoknak meg-

felelően a zene és a tánc volt a főszereplő. 

A Kóczán ház udvarán a Boglya zenekar húzta 

a „talpalávalót”, táncba csábítva kicsit és na-

gyot. Tóth Tamás, a Büki MSK intézményve-

zetője érdekes előadást tartott elődeink szo-

kásairól, a táncok és a zene szeretetéről, népi 

értékeinkről. A bemutatót követően teszt-

kérdésekre válaszoltak a gyerekek, a legki-

sebbeket pedig egy csörgősipkás udvari bo-

lond szórakoztatta a fajátékokkal kiegészített 

játszóházban.

A szombat az öko szemlélet jegyében telt. 

A vállalkozó kedvű kalandorok két keréken 

járták végig az ÖkoKaland állomásait, pe-

cséteket gyűjtve az ÖkoItinerbe, hogy a já-

tékos túra végén átvehessék a Büki Öko Ka-

landor oklevelet. 

A hét során felhívást intéztünk a helyi ál-

talános iskolásokhoz, hogy segítsenek ne-

vet találni a büki mókusnak, valamint rajzok-

kal illusztrálják a hét eseményeit. Rengeteg 

csodaszép rajz született és egy hat éves kis-

lány ötlete alapján Bük kis mókusát ezentúl 

TOBOZ OTTÓ néven kereshetik a látogatók.

Horváth Lívia
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Csörgősipkás bohóc is szórakoztatta a kicsiket

Október 2-án immár negyedik alkalom-

mal rendezték meg a Magyar Prémium 

Napot Ausztria fővárosában. Az esemény-

nek a Magyar Nagykövetség impozáns 

palotája adott otthont. 

A rendezvényt Kovács Balázs, az Magyar 

Turizmus Zrt. osztrák külképviseletének ve-

zetője nyitotta meg kihangsúlyozva a köz-

vetlen partneri kapcsolatok kialakításának 

fontosságát és a bemutatkozó régiók elő-

nyeit, erősségeit, valamint színes kínálatát.  

Több mint 180 osztrák újságírót, turiszti-

kai szolgáltatót, utazási szakembert és mé-

diumokat láttak vendégül a rendezvényen, 

ahol a nyugat-dunántúli régióból Győr, Dél-

Dunántúl képviseletében pedig Pécs városa 

kapott bemutatkozási lehetőséget. A szín-

vonalas program kísérőrendezvényeként 

szakmai work shopot rendeztek be a követ-

ség Márványtermében, ahol Bük, Bükfürdő 

Közhasznú Turisztikai Egyesülete is helyet 

kapott. 

A TDM szervezetet Pálff y Tamás TDM és 

projekt menedzser, valamint Horváth Lívia 

marketing menedzser képviselte. A szakmai 

Magyar Prémium Nap Bécsben

programon osztrák utazási irodák, az írott 

sajtó és rádió képviselői közül sokan felkeres-

ték standunkat, a Duna Televízió kollégái 

pedig interjút is készítettek fürdővárosunkról, 

valamint a szerzett tapasztalatokról. 

Bük, Bükfürdő a program részét képező 

nyereményjátékban is nagy hangsúlyt ka-

pott, a résztvevők között a Hotel Piroska, a 

Hunguest Hotel Répce Gold, a Danubius 

Health SPA Resort Bük és a Bükfürdő Gyógy-

és Élménycentrum ajándékutalványait sor-

solták ki. Partnereinknek ezúton is köszön-

jük a felajánlásokat.           
Horváth Lívia
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A TDM-szervezet a büki szállásadók, szol-

gáltatók internetes elérhetősége, a mi-

nőségi javítása, valamint a szálláshelyek 

versenyképességének növelése céljából 

partneri kapcsolatot létesített a Web ge-

nerátor Kft-vel. Partnerünk weboldal-

készítést és az elkészült weboldalak me-

nedzselésének támogatását ajánlotta fel 

kizárólag az egyesületünk tagjai számá-

ra kialakított speciális szolgáltatással és 

kedvezménnyel.

Az internetes keresések robbanásszerű 

növekedésével egyre nagyobb az igény a 

minőségi online jelenlétre. Egyre több kis-

vállalkozás dönt úgy, hogy a hagyományos 

hirdetési felületek helyett az interneten te-

szi közzé szolgáltatásait és a vállalkozásáról 

szóló aktuális információkat. Ma már a poten-

ciális vásárlók 98 százaléka ellenőrzi az inter-

neten az adott szolgáltatót, céget, akitől 

vásárolni szeretne.

A szállásadók, vendéglátóhelyek és ide-

genforgalmi szolgáltatók részéről is komoly 

igény jelentkezik a piacon egy könnyen ke-

zelhető, dinamikus (tartalom, menüpontok, 

fotók, főoldali grafi ka változtathatásának le-

hetősége) weboldalra. Jelenleg egy webol-

dal megtervezése, legyártása, valamint éves 

üzemeltetése magas költséget jelent a hazai 

kisvállalkozások számára, így azt csak mintegy 

15-20 százalékuk engedheti meg magának.

A webgenerator.hu ezekkel szemben olyan 

megoldást és weboldalt kínál, amely köny-

nyen kezelhető, minden eleme szabadon 

változtatható, több nyelvű, keresőbarát, igé-

nyes. A rendszer segítségével versenyké-

pessé teszi a mikro- és kisvállalkozásokat, le-

hetőséget ad arra, hogy kis költséggel fel 

tudjanak zárkózni az online piacra. A Web-

generátor rendszerének alkalmazásával a „vál-

lalati” honlap elkészítésének fajlagos költsége 

minimálisra csökken. A felhasználók részéről 

is egy korszerű (közösségi médiakapcsola-

tok, mobil eszközökre optimalizált megjele-

nés), könnyen áttekinthető és dinamikusan 

kezelhető a felhasználói felület.

A webgenerator.hu előnye, hogy előre el-

készített grafi kai és programelemekből épül, 

amelyeket nagyon gyorsan lehet a megren-

delő igényeihez igazítani. Több mint 400 gra-

fi kai sablon közül négy-öt, az adott szolgál-

tatáshoz leginkább illeszkedő grafi kát tud fel-

ajánlani a vállalkozások számára, melyekből 

a meg rendelő választhatja ki a neki tetsző 

oldalt, akár több nyelv kezelésével is. A rend-

szer használója könnyen a cég arculatához 

tudja igazítani a sablon színeit, felépítését. Ez 

után gyorsan feltölthetőek az adatok: szö-

veg, képek, nyitva tartás, naptár, stb. Egy így 

elkészült weboldal akár 16 menüpontot is 

tartalmazhat. Természetesen a weboldal el-

készítésében is aktív segítséget nyújtanak a 

cég felkészült munkatársai, valamint folyama-

tos tanácsadással, akár a szöveges tartalmak 

vagy éppen az egyedi grafi kai elemek kivite-

lezésében is közreműködnek partnereikkel.

A webgenerator.hu célcsoportja elsősorban 

olyan mikro- és kisvállalkozások, egyéni vál-

lalkozók, magánemberek, akiknek egyáltalán 

nincs honlapjuk, vagy egy részüknek már van, 

de elavult, esetleg nem megfelelő minőségű. 

Továbbá azok számára, akik kizárólag néhány 

tízezer forintot szánnak éves szinten egy mi-

nőségi weboldalra. Több 100 referencia bi-

zonyítja, hogy érdemes bizalmat szavazni 

ennek a lehetőségnek. Próbálja ki Ön is! To-

vábbi információ: www.webgenerator.hu

BBKTE

Weboldal öt perc alatt kizárólag éves díjért?

OKTÓBER 14.4. 
(kedd)d)d) (
 

17:30 0 HOGYAN ÉLJÜNK EGYÜTT ÉTELALLERGIÁNKKAL?L???????? 

 Ételkóstolóval egybekötö  előadás 
 András Mónika diete kus  

10:00 0 HOGYAN SEGÍT A BÜKI KI TUDÁS(TÁR)HÁZ Z  10:00
           

HOGYYYAYY N S00 H
A TANULÁS

GÍTSEG
ÁÁÁÁSÁÁSSSSSÁSBAN?

BÜT A B
NN???? 

 Hogyan használjuk a könyvtár online katalógusát? 
16:50 00 MOCORGÓ Ó  
     Játékos, dalos foglalkozás kicsiknek 

 Tóth Viktóriával
foglal

val 

17:3030 0 A GRAFOLÓGIA REJTELMMEIEII 

 Zsolnai Rita grafológus előadása 

OKTÓBER 16.6. 
(csütörtök)k)k)) 

 

10:00 0 ITT VAN AZ ŐSZ, ITT T VAN ÚJRARA 
 Mesés délelő  könyvtárosokkal, ovisokkal 
14:30 00 KREATÍVAN, ÚJRAHASZNOSÍTVAVAVVAVVAA 
     Kézműves foglalkozás iskolásoknak  
 a Gyermekjólé  Szolgáltatás munkatársaival 
16:10 0 MOCORGÓ TANODA  A --  iskolába megyünk  
 Tóth Viktóriávalvalval 
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Az egykori szakosztályvezető büki futballért végzett munkáját ismerte el Kovács Ferenc

Megyei elnöki érmet kapott Szidoly László
Kitűnő sportmunkájának elismeréseként 

vehette át Szidoly László Vas Megye Köz-

gyűlése Elnökének Emlékérmét szeptem-

ber végén.

Szidoly László egész életútja összekap-

csolódik a sporttal, azon belül is a labdarú-

gással. Először Meszlenben, majd az 

1960-as évek eleji nősülését követően 

Bükön került közvetlen kapcsolatba a 

labdarúgással. 1964-től Gecse József-

fel közösen szakosztályvezetővé vá-

lasztották, majd 1968-tól 1975-ig egye-

dül vezette a szakosztályt. 1966–1969-

ig a sportegyesület elnöki megbízatását 

látta el. Több mint három évtizedes 

büki tevékenysége alatt jóban és rossz-

ban egyaránt volt része. Akkor is ott 

volt, mikor a csapat több éven át a me-

gyei II. osztályban szerepelt. A rend-

szerváltást követően az 1991/1992-es 

bajnoki évtől kezdve – Laci bácsi veze-

tésével – szinte kétévente bajnoki osztályt 

váltott a Büki Testedzők Köre (BTK) Labdarúgó 

Szakosztályának felnőtt csapata. A csúcsra 

a 2002/2003-as bajnokságban jutottak. Ekkor 

az NBI. kapujába jutott csapat egyik megha-

tározó vezetője volt Szidoly László – áll a ki-

tüntetési felterjesztésben, melyet Pócza Csa-

ba és Csóka Csaba, a BTK elnöke látott el 

kézjegyével. 

Szidoly László munkáját nemcsak szű-

kebb környezetében Bükön, hanem széles 

körű ismertségének köszönhetően a megye 

labdarúgó életében is végezte. A Vas Me-

gyei Labdarúgó Szövetség Elnökségének 

aktív tagja volt 1990–2000-ig. 

Lakóhelyén részt vett a pálya felújításában, 

öltözők kialakításában, bővítésében, villany-

világítás építésében. Nem múlott el szakmai 

bdarú

z

n

a

f-

-

-

-

t

s 

-

t

-

-

s Szidoly Lászlót Pócza Csaba, a KOSB elnöke javaslatára tüntette 

ki a megyei elnök

fórum anélkül, hogy Szidoly László ne hang-

súlyozta volna az utánpótlás nevelésének 

szükségességét, mindig kiállt a fi atal labda-

rúgók szakmai munkája mellett. Nagy fi gyel-

met fordított a nevelésre, a fi atalok viselke-

désére, a sportszerű magatartásra. A Haladás 

és a büki csapat között kapcsolattartó volt. 

Közreműködésének köszönhetően nemcsak 

a helyi, hanem több szombathelyi fi atal já-

tékos Bükön alapozta meg későbbi karrierjét, 

közülük többen a különböző korosztályos 

vagy felnőtt válogatottban is bemutatkoz-

hattak. (pl.: Vinkovics Ákos, Halmosi P., 

Leandro, Varga Z.)

Szidoly László nagyon jól felkészült 

szakember még ma is! Keresi annak 

lehetőségét, hogy az általa is nagyon 

szeretett büki csapatot milyen módon 

tudná segíteni. 

Kovács Ferenc, a megyeiközgyűlés 

akkori elnöke mindezek alapján Szidoly 

Lászlót érdemesnek találta az elnöki 

elismerésre, melyet szeptember végén 

adott át.

Tömböly Ágnes

Kondiparkot avattak

Október 11-én avatták fel a lakótelepi játszótér mellett azt a szabadtéri kondi-

parkot, melyet Eső Krisztián ötlete nyomán hoztak létre. A fi atal sportoló kezde-

ményezésére vetődött fel a gondolata annak, hogy Bükön is létesítsünk egy egy-

re népszerűbb mozgásformának helyet adó teret, ahol fi atalok és már kevésbé 

fi atalok önmagukat kipróbálva sportolhatnak, szórakozhatnak. 

Bükfürdői autóbusz pályaudvar áthelyezése 

Felhívjuk a lakosság fi gyelmét, hogy 2014. október 15-től a Bükfürdői autóbusz 

állomás áthelyezésre került. Az autóbuszok az újonnan kialakított autóbusz meg-

állókban teszik le illetve veszik fel az utasokat. Az autóbuszok a Büki Gyógyfürdő 

Zrt. parkolójában várakoznak és közvetlenül az indulás előtt állnak be a buszmeg-

állókba. A váróhelyiség a régi épületben továbbra is használható. Felhívjuk a fi -

gyelmüket, hogy a településen működő autóbusz járat kizárólag a 3-a kocsiállást 

használja, az  autóbuszra itt lehet le, illetve felszállni.           
 Szabó András aljegyző

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 október 20-án, 17.00-tól Dr. Horváth Tibor utca 56. 

 Részletfi zetési lehetőség    Elsősegély tanfolyam helyben!



Büki Újság • m o z a i k

12 •  2 0 1 4 .  o k t ó b e r  1 7 .

Gosztom Barbara (Und):

A Büki Evangélikus Egyházközség 

Ifj úsági Önkormányzatának 

logója

Esti hitvallások büki hangon címmel október 15-től 18-ig es-

ténként 18 órától az evangélikus gyülekezeti házban találkoz-

hatunk büki kötődésű evangélikus lelkészekkel:

•  okt. 15-én, szerdán Pethő Attila

őri ma gyarósdi lelkésszel, 

•  okt. 16-án, csütörtökön Varga Tamás

rába  szentandrási lelkésszel,

•  okt. 17-én, pénteken Takács Eszter

győri lelkésszel,

•  okt. 18-án, szombaton Fülöp Attila bu-

da pest-csillaghegyi lelkésszel, aki az egy-

kori büki lelkész, Fülöp Dezső uno  kája. 

A lelkészek áhítata után sze retet ven dég-

ségen lesz alkalmunk a kötetlen beszélgetésre is.

Október 19-én a Gyülekezeti Találkozá-

sok Napja-át rendezzük meg. A temp-

lomban 9.30-kor kezdődő nyitó-isten-

tiszteleten Fatalin Helga lelkésznő lesz 

a vendég igehirdető, aki most a hatvani 

gyülekezetben szolgál, délután 16 órától 

pedig a gyülekezeti házban koncertet 

ad az Evangélikus Hittudományi Egyetem 

Közel zenekara, amelynek egyik tagja  

Szidoly Roland 3. évf. teológiai hallgató. 

A büki teológus igehirdetéssel is szolgál.

Szeretettel hívunk és várunk mindenkit
októberi programsorozatunkra:

Hirdessen elérhető áron a Büki Újságban!

Tömböly Ágnes • mobil: 06-30/700-8624

9740 Bükfürdô, Termál krt. 2. Tel.: 94 558 080 
E-mail: marketing@spabuk.hu www.bukfurdo.hu 

www.facebook.com/bukfurdo
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Medical Wellness csemege:

Multivitamin csomag
örökifjaknak

Októberben, szerdai napokon a fürdô egészség-
tudatos és örökifjú vendégei komplex csomagot 

vehetnek igénybe a hatékonyabb eredmény 
elérése érdekében.
 Csomag tartalma:

• Gyógy- és Strandfürdô felnôtt napijegy
• Medical Wellness állapotfelmérés (idôpontegyeztetés után)

• Elôadás a gyógyvízrôl és a gyógykezelések jótékony 
hatásáról (idôpont: 10 óra)

• Ajándék Bükfürdôi Termál Gyógyvíz krém, amely kiválóan 

alkalmas a reumatikus és izomfájdalmak csökkentésére és kezelésére

 Októberi bevezetô ár: 3 400 Ft/fô
Bükfürdô - a természet multivitaminja

GESZTI-FESZTI
Gesztenye & Édesség ahogy mi szeretjük!

Október 25-26. szombat-vasárnap 10.00-18.00

Ünnepeljük együtt az idei sültgesztenyéket és kóstoljuk meg a 
Villa Rosato habos babos, gesztenyés sütemény különlegességeit.

Ízelítő a kínálatunkból: Gesztenyés macaron, gesztenyés Cup Cake, 
gesztenyés csoki mousse, gesztenyés meggy álom, gesztenyés hatlapos, 
gesztenyés mignon, francia stílusú gesztenyés süti különlegességek,  gesz-

tenyés eckler, mogyorós gesztenye torta, 2014-es ország torták kóstolója.

Retro ajánlat: gesztenye szív, gesztenye püré, 
gesztenyés kifli, gesztenye torta, gesztenye rolád

Lesz még: Pop cake, házi nyalóka, Gouaranga süti, Olasz sült gesztenye 

* * *
Nyereményjáték: Kóstolj meg minél többet ezen a hétvégén, 

és szavazz a legfinomabb gesztenyés édességre! 
A szavazók között egy őszi wellness hétvégét sorsolunk ki.

* * *
A finom sütemények mellett helyi termelők méz, olaj, lekvár 

és dió különlegességeit kóstolhatjuk meg, vásárlási lehetőséggel egybekötve.

Szeretettel várunk mindenkit!

Cím: 9740 Bükfürdő Nyárfa utca 2.  Tel.: +36 94 558 030


