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Adventi hangolódás a városközpontban g p

Haizler Lászlóné, a művelődési ház igazgatóhelyettese is körbenézett a vásárban

Hatos Gábor olimpiai, világ- és Európa-baj-

noki bronzérmes, valamint Bácsi Péter világ- 

és Európa-bajnok, továbbá Gáspár Tamás, 

a Magyar Birkózó Szövetség főtitkára is meg-

tisztelte a Büki Birkózó Club (BBC) kezdemé-

nyezésére szervezett Sportkarácsonyt, mely-

nek december 7-én a sportcsarnok adott 

otthont.         
  (Folytatás a 15. oldalon!)

Sportkarácsony

H
(Folytatás a 15. oldalon!)

Hatos Gábor és Bácsi Péter a birkózók csapatában

Adventi kirakodó vásár, kézműves fog-

lalkozások, forralt bor és forró tea, vala-

mint kulturális programsorozat várja ad-

vent időszakában a művelődési központ-

ba és az Átriumba kilátogatókat. 

Előbb a Felsőbüki Nagy Pál Általános Is-

kola és Szakiskola tanulói tették fel a város 

karácsonyfájára díszeiket, majd azon a mű-

velődési központ felhívására december 14-

én délután bárki elhelyezhette dekorációját.  

Az Eötvös parkban megrendezett esemé-

nyen a díszítők közül három szerencsés meg-

nyerte a Nestlé Kft., a Napsugár Játszópark, 

valamint a büki könyvtár által felajánlott 

ajándékcsomagokat. 

December 21-én aranyvasárnap az utolsó 

adventi gyertyát Németh Sándor polgármes-

ter fogja meggyújtani.

(További részletek a 4. oldalon!)

kívánunk Olvasóink számára!

Áldott, békés karácsonyi ünnepeket
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Karácsony Jézus születésének örömün-

nepe. Olyan öröm ez, amelyet senki nem 

vehet el tőlünk.

„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy 

egyszülött Fiát adta oda, hogy aki hisz ben-

ne, az el ne vesszen, hanem örökké éljen.” 

„Nem azért küldte el Isten a Fiát a világba, 

hogy elítélje a világot, hanem, hogy üdvös-

séget szerezzen a világnak.” Örök vigaszta-

lás ez az ember számára, aki újra meg újra 

elfordul az Istentől, s a maga feje után megy, 

beképzeli magának, hogy mindent jobban 

tud, mint Teremtőnk. Isten mégis, bűneink 

ellenére is végtelenül szeret minket, kész 

visszafogadni szeretetébe. A világon senki 

és semmi nem tudja megadni az embernek 

azt az örömöt, azt a boldogságot, amelyet 

akkor érzünk, ha bűneinktől, tévedéseinktől 

elfordulunk, és egészen átadjuk magunkat 

Isten szeretetének.

Dosztojevszkij, az orosz irodalom nagy 

alakja is Jézus születésének örömünnepén 

talált rá Istenre és önmagára. Megrendítőek 

és ugyanakkor felemelőek sorai, amelyekkel 

leírja életének nagy fordulópontjait. Nagyon 

mélyre lezüllött. Ifj úságában a börtön lakója 

lett éveken keresztül. Éppen karácsony es-

téje volt, amikor elbocsátották a börtönből. 

Az emberek szentestére készültek. Az esti 

sötétség lassan ráborult a városkára. Min-

denki sietett haza, hogy az otthon melegé-

ben örüljön Jézus születése ünnepének. 

Csak ő csavargott, mint kivert kutya, céltala-

nul a hideg estében, és nézte a kivilágított 

ablakokat. És utálta önmagát nagyon, hogy 

ennyire lezüllött. Hogy ő már ott tart, hogy 

semminek sem tud örülni, és senkinek sem 

tud örömet szerezni, csak bánatot és kese-

rűséget. S ahogy ilyen gondolatok súlya 

alatt őgyeleg a városka utcáin, egy helyen 

fenyőgallyakkal, gyertyákkal díszített szent 

képhez érkezett, mely Betlehemet ábrázolt. 

Dosztojevszkij megállt a kép előtt, és nézte. 

Közben gyermekkorának karácsonyi emlékei 

megrohanták szívét, és elkezdett csak úgy 

magában dúdolni. Azokat az énekeket, 

amelyeket a szülői házban énekeltek ilyen-

kor. Egyszer csak azon kapta magát, hogy 

potyognak a könnyei. A könnyek fátyolán át 

is csak nézte, egyre nézte a gyertyafényes 

betlehemi képet. Aztán egy merész elhatá-

rozással a zsebébe nyúlt. Kivette onnan a 

most is ott lapuló pálinkás üveget, mely őt 

a züllés útján a börtönbe vitte. A benne lévő 

pálinkát a betlehemi kép előtt a hóra locsolta, 

az üveget pedig a kőhöz vágva ízzé-porrá 

zúzta. És Dosztojevszkij ettől a perctől fogva 

új életet kezdett. Nemcsak az orosz, de a világ-

irodalomnak is egyik legnagyobb írója lett.

Íme, a karácsonyi gyertya fényének üze-

nete, mely bevilágított egy ember életébe, 

és fényénél megtalálta hitét önmagában és 

Istenben. Ezt üzeni számunkra is minden 

évben karácsonykor a kigyulladó gyertyák 

fénye. Ember, a te hited világossága ott gyul-

ladt ki a betlehemi istállóban, jöjj közelebb 

a gyertyafényhez, és világánál lásd meg; a 

te életednek is van értelme, célja, nem kell 

üldözöttként céltalanul bolyonganod. Higy-

gyél önmagadban, hidd el magadról, hogy 

te is képes vagy a szépre, a jóra, nemcsak 

a bűnre, a züllésre. Tudsz te örülni az életnek 

és tudsz másoknak is örömet szerezni, nem-

csak szomorúságot, keserűséget. Csak akar-

nod kell. Csak erős akarattal hajolj magad 

felé, és nézzél szembe önmagaddal a kará-

csonyi gyertya fényénél, s ha megláttad, 

hogy mi az benned, ami megakadályozza, 

hogy igazán örülni tudj, legyen erőd és bá-

torságod egy elszánt mozdulattal kivetni 

azt magadból, és olyan boldog leszel, mint 

voltál gyermekéveid karácsonyán a szülői 

házban, ahol a karácsonyfa körül tágra nyílt 

szemekkel, fölemelt szívvel és tiszta hom-

lokkal énekeltél boldogan.

Jézus mutatta meg nekünk, hogy Isten 

lényege a szeretet. Aki életében meghallja 

Isten hívó szavát, és követi azt, az a halálá-

ban sem mulandó, hanem maradandó érté-

keket hagy szeretteire. Dosztojevszkij halá-

los ágyán Jézus példabeszédét, a tékozló fi ú 

történetét olvasta fel gyermekeinek: „Bízza-

tok föltétlenül Istenben és sohase kételked-

jetek bocsánatában. Nagyon szeretlek ben-

neteket, de az én szeretetem semmi Isten 

szeretetéhez képest:” Átölelte őket s legna-

gyobb kincsét, a Bibliát hagyta örökségül 

számukra.

Az Isten Fia azért lett emberré, hogy meg-

mutassa, mennyire szeret minket az Isten. 

Csak Vele és Általa tudunk mi is szeretni.

A Büki Római Katolikus Egyházközség ne-

vében kívánom, hogy minden büki ember-

testvérünknek adja meg a Mindenható Isten 

Jézus szeretetét, örömét és békéjét!

Jász László plébános adventi gondolatai  

MESESZÉP KARÁCSONY – könyvajánló a büki könyvtárból
CARLOS BUSQUETS:

Meseszép Karácsony
Csupa kedves 

történet, melyek a téli 

örömökről és a 

karácsonyi készülő-

désről szólnak. Fruzsi 

és Peti furcsa szánkón 

suhannak lefelé a 

dombon. Még jó, hogy puha hótakaró 

borít mindent, mert a megállással 

akad egy kis gondjuk. Mikulás már 

készen áll a nagy útra, de a negyedik 

rénszarvasát sehol sem találja. Ki 

tudja, hol bujkál?

JULIA BOEHME: Bori és téli vakáció 

– Barátnőm Bori
Bori és családja a télen 

egy elhagyato�  erdei 

kisházban tölt néhány 

napot. Sajnos közel s 

távol sehol egy árva 

hópehely! Egyik éjjel 

végül váratlanul 

megváltozik minden, éppen úgy, 

ahogyan Bori kívánta: nagyon hideg 

lesz, és csak havazik, havazik vég 

nélkül, míg teljesen belep mindent a 

hó! Ráadásul még a fűtés is elromlik a 

házban. Most mi tévők legyenek?

NAGY PÉTER – JENKOVSZKY IVÁN: 

Szent karácsony éjjel
Ebből a könyvből 

megismerhetjük Jézus 

születésének történetét, 

olvashatunk a szegény 

csizmadiáról is aki 

kilenc gyermeket 

nevelt fel és megtudha-

tod azt is, hogyan ünnepelnek az erdei 

állatok karácsonykor. A karácsonyi 

történeteken kívül dalok és versek 

színesítik a könyv lapjait.

yyyy
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Indulhatunk A-ból B-be? 

Mehetünk a csillag után, hiszen egyene-

sen oda vezet. De ne gondoljuk, hogy királyi 

palotában találunk rá… Mehetünk az angyal 

szava szerint is. Tőle  megtudjuk a hely adata-

it is: Betlehem, és ott egy olyan istálló, ahol 

a jászolban egy újszülött fekszik. 

Indulunk-e Betlehembe? Akarunk-e talál-

kozni Jézus Krisztussal? 

A kérdés egyszerre ilyen egyszerű és 

egyszerre sokkal bonyolultabb. 

Ismerek embereket, akik életük egyik cél-

jaként élték meg, hogy eljussanak a Szent-

földre, hogy mindenestül érezzék azt az or-

szágot, azokat a vidékeket, helyeket, ahol 

Jézus járt. Többeknek ez megerősítést adott 

valamiben, ami a hitükkel összefügg. Mások 

csalódásként élték meg, hogy nem történt 

meg bennük az a csoda, amit úgy reméltek 

az úttól.

Indulunk-e, hogy találkozzunk Jézussal, az 

Isten egyszülött Fiával? Kinyílhat-e a szívünk, 

hogy örömmel fogadja a találkozást? A szí-

vünk-lelkünk-életünk – tulajdonképpen ez 

az indulópontunk. 

Eszembe jutnak képek a napkeleti bölcsek 

és a pásztorok látogatásáról. Abban a pilla-

natban, amikor ők találkoznak Vele, eltűnik 

az út pora, a keresés fáradtsága. Ami marad, 

az a kiindulópontjuk: a vágyuk, hogy közössé-

get éljenek meg Jézussal, a hitük, és az alá-

zatuk, amelyből világos: pontosan tudják, 

hogy Jézus a Mindenható megjelenése a 

világ számára.

Az idei adventben az emberi A pont, az in-

duló pontunk, kiinduló, elinduló, meginduló 

helyzetünk kérdése erősödött fel bennem. 

Egy dal kapcsolódik hozzá, egy nyári emlék: 

Téged kereslek, Uram, 

Te vagy célom és utam.

Feléd nyújtom kezem, 

Jöjj, találkozz velem!

Téged kereslek, Uram.

A szélrózsa minden irányából

Hozzád érkezünk.

Áldj meg minket,

Erős várunk, Istenünk.

Elmúlnak az advent napjai, amelyek talán 

nem is sikerültek olyan csendesnek, várako-

zósnak, mint szerettük volna. Karácsony nap-

jainak forgatagába érkezve inkább megállni 

akarunk, mintsem menni, keresni, tenni a 

találkozásért. Nem lehet, hogy úgy jártunk, 

mint az eltévedt bárány? Inkább leroskad-

nánk és várnánk, hogy a pásztor megtaláljon. 

Mert hiába vesz körül selymes fű és friss, csen-

des víz, ha az ő vezetése és jelenléte elveszett.

Az örömhír az, hogy szabad leroskadnunk 

és várnunk, megvárnunk őt. Igaz, ehhez kell 

a belátás, hogy nem vagyok képes őt meg-

találni egyedül. De az is igaz, hogy nem 

múlhat el a reményünk: ő viszont úton van 

értem, fáradhatatlanul keres, aki Isten, és 

ezért tudja, hogy hol vagyok. Meg fog ér-

kezni és erős karjával magához emel – pe-

dig viseli még, örökké viseli az értünk kapott 

sebeit. Mert örökké ér számunkra az így szer-

zett szabadítása is.

Tetszik vagy nem, a találkozást ő valósít-

ja meg – helyettünk. A napkeleti bölcsek is 

csak azért értek oda, mert vezette őket a 

csillag – igaz, erre megvan a csillagászati 

magyarázat. És a csillag megállt a hely fö-

lött, ahol a gyermek volt – nos, erre nincs 

csillagászati magyarázat. A pásztorok is csak 

azért indultak el és tudták, mit keressenek, 

mert az angyal elég nagy feltűnéssel felhívta 

rá a fi gyelmüket.

Jézushoz elindulni, vele találkozni végül 

is nem vagyunk képesek az önmagunk aka-

ratából vagy indíttatásából. Ha ő nem vezet, 

ha ő nincs jelen, akkor csak bolyongani va-

gyunk képesek, amelynek végén talán leros-

kadunk, összeomlunk, elalélunk. Gondolhat-

juk, hogy rajtunk múlik a találkozás Jézussal, 

de attól hogy gondoljuk, attól az még nem 

így van. Ő cselekszik. Ő képes rá. Ő elég erős 

hozzá. Nekünk marad és lehet a zsoltáros 

szerint megszólalni: „A mélységből kiáltok 

hozzád, Uram, Uram halld meg hangomat!” 

Találj meg, kegyelmes Uram, Istenem, élete-

met újjászülő Krisztus!

Szép karácsonyt kívánok hát, :-) amikor B 

érkezik meg meg A-ba. 

Találkozás Jézussal

Erős várunk, Istenünk.

Elmúlnak az advent napjai amelyek talán
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Kereken öt évet tölthettem városukban 

az önkormányzati lap felelős szerkesztő-

jeként. Mint ha tegnap lett volna az a 2009. 

végi képviselő-testületi ülés, mely Hor-

váth Lajos polgármester úr vezetésével 

jóváhagyta pályázatomat, és személye-

met bízta meg e feladat ellátására. E meg-

bízatás most, december végével lejár.

Munkám máshova szólít, ezért a búcsú. 

S bár én kértem a Bük Város Önkormányza-

tával kötött szerződés felbontását, mégis 

nehéz ezeket az utolsó sorokat megírni. Hi-

szen akarva akaratlanul is feltörnek bennem 

az eltelt 60 hónap emlékei. Önkormányzati 

képviselő-testületi ülések, sajtótájékoztatók, 

beruházások átadásai, interjúk, sport és kul-

turális programok, civil közösségek összejö-

vetelei, na és persze a bálok! Átmulatott és 

átdolgozott éjszakák, nappalok. Köszönöm 

Önöknek/Nektek ezt az öt évet. 

Köszönöm, mert sok értékes emberrel ta-

lálkoztam, beszélgettem. Köszönöm, mert sok 

feledhetetlen élménnyel gazdagodtam, és 

mert fontos tapasztalatokat szerezhettem.  

Köszönöm, mert beleláthattam egy für-

dőváros életébe, és hogy újságíróként ott 

lehettem a település történetét meghatáro-

zó eseményeken. 

A Büki Újság szerkesztőbizottsága minden 

hónapban arra törekedett, hogy változatos, 

tartalmas és színvonalas önkormányzati lapot 

tarthasson kezében az Olvasó. Itt mondok 

köszönetet mindazoknak, akik cikkeikkel, fo-

tóikkal, lelkiismeretes munkájukkal hozzájá-

rultak az újság végső formájának elkészíté-

séhez, és a fenti cél elérését önzetlenül 

szolgálták. Nektek külön köszönöm! Munká-

tokhoz a továbbiakban is sok erőt, türelmet 

és jó egészséget kívánok! 

Tömböly Ágnes

felelős szerkesztő

Búcsúzik a szerkesztő

Simon Réka evangélikus lelkész
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Immár hagyományszerűen szervezett ad-

vent ünnepéhez kapcsolódóan gyertya-

gyújtással egybekötött kulturális prog-

ramsorozatot a művelődési ház. Bár az 

eseményt nem mindig fogadta kegyei-

be az időjárás, minden alkalommal szív-

melengető, meghitt órákat tölthettek el 

az Átriumba kilátogatók. 

Több napos előkészület előzte meg az 

Átriumban a büki advent első gyertyagyúj-

tását. A Büki Művelődési és Sportközpont, 

Könyvtár dolgozói építették fel a TDM árusító 

faházait. Feldíszítették a teret, díszkivilágítást 

építettek. November utolsó hétvégéjén már 

a faházak az ünnephez, adventhez illő tár-

gyakkal, édességekkel, ételekkel, italokkal 

csalogatták a vendégeket. Lehetett viaszgyer-

tyát, mézeskalácsot, süteményt, gyümölcsö-

ket, lekvárokat, szörpöket, kolbászokat, szalon-

nákat, sajtokat, bejgliket vásárolni. De a fázó-

sabbak ihattak jó forró teát vagy forralt bort.

A vasárnap délutánt a gyerekek bütykö-

léssel töltötték, majd a Répcementi Férfi kar 

adott műsort. Majd az evangélikusok gyüle-

kezetének kórusa Simon Réka lelkész veze-

tésével énekelt.

Az Átriumban elhelyezett koszorún az első 

gyertyát Pócza Gabriella, a Csodaország Óvo-

da vezetője és Simon Réka evangélikus lel-

kész gyújtotta meg. A gyertyagyújtást kö-

vetően a Zabszalma együttes Csillagcsengő 

című műsorát adta elő.

December 7-én nem fogadta a kegyeibe 

az időjárás az adventi második gyertya gyúj-

tását. A délutáni, kora esti eső elvitte a fahá-

zikókba kirakodott árusok forgalmát. A dél-

utáni Karácsonyi Sportgála programjai miatt 

később indultak a programok. Kétszeresére 

nő a fény a második gyertya meggyújtásával, 

Adventi hangolódás a városközpontban 

Giczi Lili saját készítésű díszét 

helyezi el

g p

Giczi Lili saját készítésű díszét 

hel e i el

s az idők mind több tartalmat 

ragasztanak advent vasárnapjai-

hoz: kegyelemvasárnap, bronz-

vasárnap, reményvasárnap. 

Ezen a vasárnapon sem marad-

hattak el a fellépők, bár a hideg 

miatt kevesebben voltak kíván-

csiak, mint az előző vasárna-

pon. Elsőként a Pintér Anikó 

vezetésével a Keltike és a Napvirág énekesei 

hozták el a karácsonyvárás hangulatát. 

A koszorú második gyertyáját Hárominé 

Orbán Erika, a Büki Női Kar vezetője és ifj abb 

Strén Tibor, a Danubius Hotel étteremigaz-

gatója gyújtotta meg. Az est befejezéseként 

a nemrég 20 éves alakulását ünneplő Büki 

Női Kar énekelt.

Múlt pénteken a Felsőbüki Nagy Pál Általá-

nos Iskola diákjai díszítették fel az Eötvös park-

ban a város karácsonyfáját, melyre december 

14-én a művelődési központ felhívására bárki 

elhelyezhette dekorációját. A vál lalkozó ked-

vű díszítők közül hárman ajándékot is kap-

tak a Nestlé Kft., a Napsugár Játszópark és a 

büki könyvtár felajánlásának köszönhetően. 

Délután a Csodaország óvoda Katica cso-

portja Tóth Viktória lelkiismeretes felkészíté-

sének jóvoltából megható gyertyatáncot 

mutatta be az Átrium színpadán. Utánuk a 

Clemenes Madrigál kórus és a Danića Horvát 

kórus énekei emelték tovább a rendezvény 

hangulatát, majd a Maszk Bábszínház Betle-

hemi történet című előadását nézhették meg 

az érdeklődők.

Este az adventi koszorú harmadik gyer-

tyáját a Nestlé Kft. büki állateledelgyárának 

ügyvezető igazgatója, Kai Herzke lobban-

totta fel, majd Meggie és Peltzer Géza ünne-

pi műsora következett. Az est a Gencsapáti 

Hagyományőrző Néptáncegyüttes betlehe-

mezésével zárult.

Advent utolsó hétvégéjén, december 

21-én 14 órától ismét kézműves vásárba és 

karácsonyváró kézműves játszóházba várja 

a kicsiket és szüleiket a művelődési ház. 15 

órakor a Csillag Musical Társulat Hókirálynő 

című mesemusicalje ígér tartalmas szórako-

zást, mely H. C. Andresen története alapján 

született. 16.30 órakor a Paprika Jancsi Báb-

színház Az ünnepi kalács című vásári bábjáté-

kát mutatja be, majd 17.30 órakor a Sok-szín-

pad Társulat rukkol elő egy újabb darabbal. 

A büki csoport Jókai Mór novellája alapján 

Melyiket a kilenc közül? címmel karácsonyi 

történetet visz színpadra. Az adventi koszo-

rún 18 órakor az utolsó gyertyát Németh 

Sándor, Bük polgármestere és Jász László ka-

tolikus plébános gyújtja meg, mely után a 

Tarisznyások együttes zenés ünnepi műsora 

zárja a programsorozatot. Az ingyenes ren-

dezvényre a szervezők ezúttal is minden 

érdeklődőt várnak.  

Sulicsné Heni – Tömböly Ágnes

nő a fény a második gyertya meggyújtásával, n
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A IV. században élt Szent Miklós, aki any-

nyi jót tett földi életében, és még halála 

után is folytatja jótékonykodását. Neki 

köszönhetjük, hogy minden évben aján-

dékot kapunk kései követőitől. 

Nevezhetjük őt Mikulásnak, Télapónak, 

de az ő példája nyomán igyekszünk örömet 

szerezni gyermekeinknek. December 5-e 

nagy nap volt az oviban. Már előző nap az 

iskolások Mikulásról szóló történet előadá-

sával ajándékozták meg a gyerekeket. Pén-

teken a Mikulás kesztyűje című bábjátékot lát-

hatták óvó nénik előadásában. 

A gyerekek nagyon várták a Mikulást. Fes-

tettek, rajzoltak, ajándékképet készítettek 

a Mikulásnak, énekeket, verseket tanulgattak, 

szorgalmasan mondogatták. Vártuk a havat 

is, talán szánon fog hozzánk érkezni! Nem 

így történt, sebaj! De nagyon örültünk a Mi-

kulás jövetelének. 

Jön már, itt a Mikulás, fehér prémes, hósap-

kás!… A gyermekek nagy szemekkel nézték, 

ahogy megjelent a Mikulás közöttük. Szere-

tettel köszöntötte a kicsiket, beszélgetett 

velük, meghallgatta a verseket, énekeket, és 

meg is dicsérte őket. A Mikulás látogatása, a 

tőle kapott ajándék felejthetetlen élmény ma-

rad a gyermekeknek, a csillogó gyermeksze-

mek, ragyogó arcok pedig felejthetetlen pil-

lanatok a felnőttek számára. 

Kértük, jövőre is látogasson meg minket!

P. G.

Itt járt a Mikulás!

hatták óvó nénik előadásában.
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mA Kukori csoport apróságai az ajándékokkal 

kulás jövetelének. 

A Lila csoportosok körében a Mikulás 

Az iskola legkisebbjei műsorral kedveskedtek

A Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola és 

Szakiskola alsó tagozatosai igazi Miku-

lás Birodalmat rendeztek be saját készíté-

sű dekorációkkal az iskola emeleti nagy-

termében, hogy ott együtt fogadják a jó 

Öreget. 

Piros sapkás, ruhás kismanók gyülekeztek 

izgatottan a várva várt napon, hogy a tanító 

nénikkel együtt megünnepeljék a Mikulás 

napját. Minden osztály lelkesen készült, hogy 

köszöntsék az Ajándékozót, és megköszön-

jék a sok-sok ajándékot, amelyet kaptak az 

ünnep alkalmából. 

Az első évfolyamosok verseket mondtak, 

furulyáztak és vidám zenés dalokat énekel-

tek. A másodikosok jeleneteiket versekkel, 

hangszeres muzsikával is fűszerezték. A har-

madikosok kedves bábjátékkal készültek, 

melyben fi nom levest főztek a Mikulásnak. 

A negyedik osztályok tanulságos mesejáté-

kai a nyuszikhoz és a Mikulás házába kalau-

zolták el a gyerekeket. A kisiskolások lelkesen 

fogadták az osztályok bemutatkozását, jó-

kedvet varázsoltak egymás arcára.

A Mikulás is nagy örömmel fogadta a gye-

rekek ajándékműsorát. A felső tagozatosok 

ünnepi osztályfőnöki órákon köszöntötték 

és ajándékozták meg egymást a Mikulás ne-

vében.  

Baloghné Simon Erika

A Mikulás iskolai 
birodalmában 

ünnep alkalmából. ü

Az elsősök verssel, furulyaszóval és dallal készültek

kedvet varázsoltak egymás arcára.k

A 4. b osztály történetet mutatott be a Mikulásról

A Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola és 

Szakiskola tantestülete és szülői munka-

közössége az idei évben 9. alkalommal 

szervezte meg a szülők és pedagógusok 

rendhagyó fogadóóráját advent első va-

sárnapjának előestéjén. 

Pócza Csaba igazgató és Markó Tamás, 

a szülői munkaközösség elnöke köszöntöt-

te a megjelenteket. Az ünnepi hangulat meg-

alapozásáról az iskola legkisebbjei gondos-

kodtak kedves kis műsorukkal, melyben a tél 

örömeit idézték meg, és a közelgő ünnepre 

hangolták a vendégeket. 

A szülők nagy örömére az idén is színpad-

ra lépett a TEA énekegyüttes, melynek tagjai 

pedagógusok, akik vidám téli és karácsonyi 

dallamokkal örvendeztették meg a jelenlévő-

ket. A nyolcadikosok nagy lelkesedéssel kí-

nálták a vendégeket teával, kávéval. 

A művelődési központ színháztermét 

megtöltő szülők és tanárok fi nomságokkal 

megrakott ünnepi asztal mellett beszélget-

tek gyermekeikről. Szóba került természete-

sen a tanulmányi munka, az iskolai viselkedés, 

Rendhagyó fogadóóra az adventi teaest

de az osztályok közösségének építésére is le-

hetőség van ezeken az esteken, hiszen a szü-

lők közül sokan ilyen rendezvényeken tudnak 

beszélgetni szülőtársaikkal, mivel az osztály-

közösségek tanulói több településről járnak 

az iskolába. Az est örömteli hangvétele min-

dig meghatározza az iskola utolsó hónapjá-

nak hangulatát. Megerősítik pedagógusok 

és szülők egymást abban, hogy mindegyi-

kük számára legfontosabb a gyermekek tes-

ti és szellemi fejlődése, és ennek érdekében 

megtesznek minden tőlük telhetőt. 
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A Nestlé Kft. támogatásával valósult meg az egészséghét az iskolában

EGÉSZSÉGEDRE!
Az egészséges életmód napjaink felgyor-

sult világában egyre inkább égető kér-

déssé vált. A helytelen táplálkozás és a 

mozgásszegény életmód a médiában is 

számtalanszor hangoztatott probléma. 

Ez a gyerekekre is egyre nagyobb ve-

szélyt jelent, hisz az ilyen életvitel ké-

sőbb nagyon sok egészségügyi gondhoz, 

társadalmi, illetve szociális problémához, 

vagy legrosszabb esetben tragédiákhoz 

is vezethet. 

Iskolánk alapdokumentuma tartalmazza, 

hogy diákjaink megismerjék és felismerjék 

mind elméletben, mind pedig gyakorlatban 

az egészséges táplálkozás és a mozgás fon-

tosságát, és tegyenek is azért, hogy egész-

ségesek és energikusak legyenek. A Nestlé 

büki gyára az elmúlt évhez hasonlóan az 

idén is támogatta intézményünk egészség-

nevelési programját. Novemberben három 

héten keresztül minden korosztály számára 

az egészséges életmódra nevelés széleskörű 

rendezvényeit valósították meg. Az alsó tago-

zatosok kezdték a programok sorát. A tanító 

nénik szerveztek számukra játékos vetélkedőt, 

ahol az egészséges életmód minden terüle-

tére kitérve mérték össze tudásukat a kisis-

kolások csapatai. Ételkóstolókon az ősz ízeivel 

ismerkedtek – kóstoltak sütőtököt, koktélokat, 

gyümölcsleveket, majd magokat csipegetve 

tudták meg azok élettani fontos-

ságát. Csíráztattak is magvakat, 

majd jóízűen el is fogyasztották 

azokat. Nagyné Bödő Rita védő-

nőtől a vitaminokról hallgattak 

érdekes előadást a 3-4. évfolya-

mosok, és kóstoltak gyógyteákat 

az egészségmegőrzés érdeké-

ben. Természetesen a mozgás 

sem maradhatott ki a progra-

mok sorából, hiszen sorverse-

nyen mérték össze ügyességü-

ket a csapatok. A meghirdetett 

rajzpályázaton az alsósok ceruza-

rajzokkal fejezték ki véleményüket az egész-

séges életmódról, a felsősök pedig nagyon 

ötletes termésképeken juttatták kifejezésre 

érzéseiket a témában. Az alkotásokat a diák-

társak a kiállításon a projekt egész ideje alatt 

láthatták. A felső tagozatosok programjában 

is szerepelt a mozgás. 5-6. és 7-8. évfolya-

mos csapatok vetélkedtek egymással érde-

kes, de ügyességet igénylő feladatok meg-

oldásakor a testnevelő tanárok irányításával. 

A humoros, ám az egészséges életmód min-

den részét felölelő vetélkedő sokáig emlé-

kezetes marad a résztvevő csapatok számá-

ra. A Peteshow című interaktív előadás a 7-9. 

évfolyamos lányok számára rendkívüli bioló-

gia óra keretében a női szerepre való felké-

szülésben nyújtott segítséget. 

Az Egy kosaras naplója című fi lm 

a 7-9. évfolyam fi ú tanulói számá-

ra nyújtott tanulságos élményt. 

Köszönjük az előadást Nagyné 

Bödő Rita büki és Rétfalvi Valéria 

szombathelyi védőnőknek. Az 

ételkóstolón – melyen az apró 

falatkákat András Mónika útmu-

tatásai alapján a szakiskola tanu-

lói és az iskola tanárai készítették 

el – ismert növényi alapanyagok-

ból készült ízletes ételek és süte-

mények bőséges kínálata tárult 

a diákok elé. Kezdetben a gyerekek idegen-

kedtek az érdekes színektől, illatoktól, aztán 

gyorsan megbarátkoztak az új ízekkel és jó-

ízűen falatoztak. A zöldségfaragás Ágoston 

László szakoktatóval nagy sikert aratott a gye-

rekek körében. Érdeklődve nézték az alkotá-

sok elkészítését, de igazán akkor lett nagy az 

örömük, amikor ők is eszközt ragadhattak, 

és készíthették a zöldségszobrokat. A szakis-

kolások zárták a rendezvénysorozat prog-

ramjainak sorát. A mindennapi mozgást ők 

bowlingozással egészítették ki. A Főzőcske, de 

ökosan elnevezésű főzőversenyt megelőzte 

az a receptverseny, ahova a 9-11. évfolyamos 

diákok öko- és paleo-ételeket tartalmazó 

receptekkel nevezhettek. Majd ezek elkészí-

tése volt a kétfős csapatok feladata. A zsűri-

zést az iskola volt diákjai, ma neves éttermek 

vezetői végezték, akik jó tanácsokkal is ellát-

ták a szakácstanulókat. Az elkészített nagyon 

fi nom ételeket társaiknak szolgálták fel a ta-

nulók. Tartalmas és az egészség megőrzésé-

nek minden területére kiterjedő programok 

segítségével remélhetőleg sikerült az iskola 

tanulóinak fi gyelmét ráirányítani arra, hogy 

az egészségünk drága kincs, óvjuk, védjük 

azt! Hálás köszönet a Nestlének az anyagi 

támogatásért, a gyerekekre való odafi gyelé-

sért!

Baloghné Simon Erika

gyümölcsleveket, majd magokat csipegetve gia óra kereté
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Ágoston  László zöldségfaragása nagy sikert aratott

Tájékoztató a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat elbírálásáról

Bük Város Önkormányzat Képviselő-testület Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkor-

mányzati „A” típusú ösztöndíjban részesített 4 pályázót, akik 2 x 5 hónapon ke-

resztül 5.000,- Ft/hó támogatásra jogosultak.

„B” típusú ösztöndíjra pályázat nem érkezett.

A jogosultsági feltételek hiánya miatt egy pályázatot sem kellett elutasítania a kép-

viselő-testületnek.

Dr. Tóth Ágnes, jegyző       

Köszönetnyilvánítás

A Büki Művelődési és Sportközpont, 

Könyvtár ezúton mond köszönetet 

Németh Ferencnének (Lisztes Mari-

kának), hogy felajánlásának köszön-

hetően a színházterembe pompás 

karácsonyfát állíthatott az intéz-

mény. 
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A TÁMOP 3.1.11-12/2 projekt folytatása-

ként novemberben Pruknerné Janzsó 

Vio letta szervezésének és a Nestlé Kft. 

nagylelkű támogatásának köszönhetően 

ismét Egészséghetet tartottak a Csoda-

or  szág óvodában. 

Foglalkozásokon és a mindennapokban 

is sokat beszélgettünk arról, mikor vagyunk 

egészségesek. Mit kell tennünk, hogy egész-

ségesek legyünk, egészségesek maradjunk?

 A gyermekek munkáikkal, rajzaikkal mond-

ták el, mit is gondolnak erről. A rajzkiállítást 

Tamási Tímea védőnő nyitotta meg. A gyer-

mekek munkáinak tartalma széleskörű, az 

egészséges életmódra vonatkozóan nagyon 

sok mindent felölel. Munkáik 

többféle technikával készültek, 

megcsodáltuk őket. 

András Mónika dietetikus be-

mutatóján az egészséges táplál-

kozás állt a középpontban. Ízlése-

sek, hívogatóak, fi nomak voltak 

a szendvicsek: magvas, teljes ki-

őrlésű kenyérszeleteken külön-

böző feltétek búzacsírával, sütő-

tök szeletekkel, majd a különféle 

magvas sütemények. A gyerme-

kek megkóstolgatták, eszeget-

tek belőle, fi nom volt minden. 

A programokon résztvevők re-

cepteket is vihettek haza. Kedden „Jó reg-

gelt!” szelettel köszöntötték a nagycsopor-

tosok az oviba érkező társaikat. 

Minden nap a gyermekek beérkezését kö-

vetően a folyosón, vagy a közösségi teremben 

zenére, naponta közös reggeli tornát tartot-

tunk óvó nénik vezetésével. A gyerekek köré-

ben nagy érdeklődést keltett a mentőautó, a 

benne lévő felszerelések, a mentőtiszttel való 

beszélgetés. Ezt követően a fogorvosi rende-

lőben dr. Börzsei Gergely doktor úr készsége-

sen bemutatta a különböző eszközöket, 

kipróbálhatták a fogorvosi széket, beszél-

gettek a fogápolás fontosságáról, és aján-

dékként fogkrémet kaptak. 

Szerdán a Széchenyi utcában tartott fu-

tóversenynek nagy sikere volt, a szülők is lel-

kesen kapcsolódtak be. A rendezvény biz-

tonságos lebonyolítását a helyi Rendőrőrs 

tisztjei biztosították. Csütörtökön zöldség-

nap volt, pénteken a gyümölcsnapon az 

ismert gyümölcsök mellett megkóstolták 

a kevésbé ismert ananászt, mangót, kivit, 

papayát,… A délelőtt folyamán Sipőcz Rita 

óvodapedagógus a Kukori cso-

porttal a TÁ MOP projekt kereté-

ben átvett Láb-, és tartásjavító jó 

gyakorlatot mutatta be. A torna 

elsődleges célja a láb boltozato-

kat tartó izmainak megerősítése, 

a hátizmok, hasizmok erősítése, 

a helyes testtartás kialakítása. 

Ezeket a játékos gyakorlatokat 

a csoportok nevelői beépítik a 

mindennapos mozgásba, foglal-

kozásokba. 

Élményekben gazdag hét volt 

óvodásaink számára. A hét prog-

ramjain szülők és nyugdíjas kol-

léganők is részt vettek.

Köszönjük Kai Herzke úrnak, 

a Nestlé Hungária Kft. igazgató-

jának az egészségnevelési hét 

programjaihoz nyújtott támogatását.

Mindannyian tudjuk, milyen fontos a szü-

lők, nagyszülők, a gyermekkel kapcsolatban 

lévők, óvónők példamutatása az egészség-

nevelés területén, ugyanis egészségnevelé-

si munkánk a gyermek későbbi életvitelét 

mélyen befolyásolja. Vigyázzunk a gyerme-

kek és önmagunk testi, lelki egészségére!

P. G.

Legdrágább kincs az egészség! – Egészséghét az oviban
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Az egészséges táplálkozás fontosságára is felhívták a fi gyelmet

A Széchenyi 

utcában 

futóver-

senyt 

tartottak

Kedves hagyományt teremtettünk isko-

lánkban az elmúlt évben, hogy az ad-

venti koszorú négy gyertyáját hétről-

hétre ünnepélyes keretek között meg-

gyújtjuk. 

Gyertyagyújtás az iskolában 

gyújtjuk. 

Ünnepre hangolódva

Idén az első gyertyát az alsó tagozatosok 

gyújtották meg télköszöntő-ünnepváró kis 

műsorukkal.

A második gyertya Szigeti Enikő tanárnő 

által felolvasott karácsonyi mese meghall-

gatása után a felső tagozatosok körében lob-

bant fel.

A harmadik gyertya lángját a szakiskolások 

gyújtották meg karácsonyi dallamokkal kí-

sérve.

A negyedik gyertyát a pedagógusok lob-

bantották lángra a karácsonyi ünnep kezde-

teként. Így mindenki részese volt a közös 

készülésnek, a legszebb ünnep várásának. 

Baloghné Simon Erika

Zárva tart a könyvtár

December 19-étől 2015. január 3-ig 

a városi könyvtár zárva tart. Emiatt 

december derekán a könyvtár le-

hetőséget kínált olvasói számára 

arra, hogy korlátlan mennyiségben 

kölcsönözzenek könyveket. Nyitás 

2015. január 4-én.

Bezár a művelődési ház

A kultúrközpont ugyancsak bezár-

ja kapuit az ünnepek alkalmából. 

December 22-étől 2015. január 3-ig 

az intézmény zárva tart.

www.buk.hu
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 19.  Péntek Dr. Müller András

 20. Szombat Dr. Petro Andor

 21. Vasárnap Dr. Szilasi Imre

 22. Hétfő Dr. Nagy Gábor

 23. Kedd Dr. Földi Sándor

 24. Szerda Dr. Nagy Gábor

 25. Csütörtök Dr. Földi Sándor

 26. Péntek Dr. Müller András 

 27. Szombat Dr. Nagy Gábor

 28. Vasárnap Dr. Szilasi Imre

 29. Hétfő Dr. Szilasi Imre

 30. Kedd Dr. Nagy Gábor

 31. Szerda Dr. Müller András

 1. Csütörtök Dr. Bencsik István

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

19. Szt. Péter  17.00–20.00 készenlét

20. Sanitas  09.00–13.00 nyitva

21. Szt. Péter  09.00 – 14.00 ügyelet

22. Üdvözítő  17.00–20.00 készenlét

23. Üdvözítő  17.00–20.00 készenlét

24. Üdvözítő  09.00–14.00 ügyelet

25. Üdvözítő  09.00–14.00 ügyelet

26.  Üdvözítő  09.00–14.00 ügyelet

27. Sanitas  09.00–13.00 nyitva

27.  Üdvözítő  09.00–14.00 ügyelet

28. Sanitas  09.00–14.00 ügyelet

29. Sanitas  17.00–20.00 készenlét

30. Sanitas  17.00–20.00 készenlét

31. Sanitas  17.00–20.00 készenlét

Gyógyszertári ügyelet – december
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)

IDÔSZAK
ZEITRAUM

PERIOD
OBDOBÍ

GYÓGY- ÉS STRANDFÜRDÔ
HEIL- UND STRANDBAD · MEDICINAL SPA 
AND OPEN-AIR SWIMMING POOL · LÁZNE

XII. 24. 24. 12. 8.30–13.00

XII. 25–30. 25. 12.–30. 12. 8.30–19.00
XII. 31. 31. 12. 8.30–16.00

I. 1. 01. 01. 12.00–19.00

ÜNNEPI NYITVA TARTÁS
FESTLICHE ÖFFNUNGSZEITEN 
HOLIDAY OPENING HOURS
SVÁTECNÍ OTVÍRACÍ DOBA

A NYITVA TARTÁS ELTÉRHET A FENT KIÍRTAKTÓL 

DIE ÖFFNUNGSZEITEN KÖNNEN VON DEM OBEN ANGEGEBENEN ABWEICHEN 

THE OPENING HOURS MAY DIFFER FROM THOSE GIVEN ABOVE  

OTEVÍRACÍ HODINY SE OD VÝŠE UVEDENÝCH MOHOU LIŠIT

IDÔSZAK
ZEITRAUM

PERIOD
OBDOBÍ

ÉLMÉNYFÜRDÔ · ERLEBNISBAD
ADVENTURE BATH · ZÁŽITKOVÉ KOUPELE

SZAUNAVILÁG · SAUNAWELT · SAUNA 
WORLD · SVET SAUNY

XII. 24. 24. 12. 10.00–13.00

XII. 25–30. 25. 12.–30. 12. 10.00–21.00
XII. 31. 31. 12. 10.00–16.00

I. 1. 01. 01. 12.00–21.00

IDÔSZAK
ZEITRAUM

PERIOD
OBDOBÍ

MEDICAL WELLNESS CENTRUM

XII. 24. 24. 12. 10.00–13.00
XII. 25–30. 25. 12.–30. 12. 10.00–20.00

XII. 31. 31. 12. 10.00 –16.00
I. 1. 01. 01. 12.00–20.00

November 7–8-án egy újabb sajtóút ke-

retében 14 újságíró látogatott el Bük, 

Bükfürdőre. Az őszi szakmai út a Büki 

Gyógyfürdő Zrt és a Danubius Health & 

SPA Resort Bük****, valamint a Bük, Bük-

fürdő Közhasznú Turisztikai Egyesület 

közös szervezésben jött létre. 

A kétnapos programban valódi multi vi ta-

min „bombát” kaptak a médiumok képviselői.  

A köszöntő és bemutatkozó prezentációt 

követően vendégeink a Bükfürdő Gyógy- és 

Élménycentrumban töltötték a délutánt, ahol 

tökéletes feltöltődésben és vita-

mindús kényeztetésben volt ré-

szük. A hűvös novemberi dél-

utánon kellemes programnak 

bizonyult a multivitaminos sza-

una szeánsz, a keleti hangterápia 

és a bambuszmasszázs. Az élmé-

nyekben gazdag napot a Fürdő 

Étterem újragondolt Márton napi 

libavacsorája koronázta meg. 

Másnap délelőtt a vendéglátó 

szálloda mutatkozott be és végül 

találkoztak Dragee-

val, a kedves sárkány-

fi úval – „aki” nem csak a legifj abb 

vendégek körében népszerű. Ezt 

követően halpedikűr, levendula-

olajos masszázs és aromafürdő 

várt a látogatókra, valamint a 

Salz berger Sóbarlang természe-

tes közegében relaxáltak. 

A bőséges ebéd után Bük köz-

pontjában fellelhető geo cach ing 

pontokat jártuk végig egy térkép 

segítségével, ahol koordináták 

helyett talányos kérdések meg-

Multivitamin sajtóút Bükfürdőn
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Dragee-val, a kedves sárkányfi úval is találkoztak az újságírók

oldásával fejtették meg a rejtekhelyeket.  Vég-

állomásunk a Koczán ház volt, ahol vendé-

geink helyi termék bemutatón ismerkedtek 

meg a büki és vasi ízekkel. Vállalkozó kedvű 

vendégeink az író ká zást is kipróbálhatták, majd 

munkájuk gyümölcsét – a díszes mézeskalács 

fi gurákat – emlékül el is vihették. A tájház 

szomszédságában lévő Városházát dr. Németh 

Sándor polgármester úr mutatta be.

A két nap eredménye a számos nyomta-

tott és online megjelenés, amelyek tovább 

öregbítik Bük, Bükfürdő jó hírét, hírnevét. 

Horváth Lívia 

www.bukfurdo.hu
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A pénztárgépek műszaki követelményeiről, 

a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek 

forgalmazásáról, használatáról és szervizelé-

séről, valamint a pénztárgéppel rögzített ada-

tok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról 

szóló 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet (a to-

vábbiakban: 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet) 

1. §-a és 1. melléklete határozza meg a pénz-

tárgép használati kötelezettséggel járó te-

vékenysége körét. 

A nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgé-

pek üzemeltetésének, szervizelésének egyes, 

az adóügyi ellenőrző egységgel rendelkező 

pénztárgépekre való átállást elősegítő sza-

bályokról szóló 50/2013. (XI. 15.) NGM ren-

delet (a továbbiakban: 50/2013. (XI. 15.) NGM 

rendelet) 9/A. §-a azon adóalanyok számára 

ír elő bejelentési kötelezettséget és adat-

szolgáltatást, amelyek a gépi nyugta helyett 

kizárólag számlakibocsátással tesznek ele-

get bizonylatolási kötelezettségüknek.

 Az adatszolgáltatási kötelezettség felté-

telei annyiban változnak 2015. január 1-jétől, 

hogy amennyiben valamely adóalany az 

egyébként pénztárgép használatra köteles 

tevékenységi körében számlát is kibocsát, 

akkor köteles az adóhatóság részére az 

50/2013. (XI. 15.) NGM rendelet 2015. január 

1-jétől hatályos 9/C. §-a szerint adatokat 

szolgáltatnia a §-ban meghatározott felté-

telek szerint. Az adatszolgáltatás tehát – a 

jelen hatályos előírásokkal szemben – nem 

csak akkor lesz kötelező, ha az adóalany ki-

zárólag számla kibocsátásával tesz eleget 

nyugtakibocsátási kötelezettségének, hanem 

akkor is, ha akár csak egy esetben is számlát 

állít ki nyugta helyett. (Ezen kívül a régi típu-

sú pénztárgépet használók sem használhat-

ják tovább ezeket a típusú gépeket, még 

akkor sem, ha nem tartoznak az online 

kötelezetti körbe, ez is egy változás lesz ja-

nuár 1-től). 

http://nav.gov.hu/nav/online_penz tar-

gepek/uzemeltetok_cikkek/Veghatarido_az_

online20140811.html

 Az 50/2013. (XI. 15.) NGM rendelet vonat-

kozó 9/C. § előírása 2015. január 1-től (9/A-B. 

§ hatályon kívül helyeződik):

„9/C. § A Rendelet 1. § (1) bekezdése alap-

ján pénztárgép használatra kötelezett olyan 

adóalanyt, aki vagy amely az Áfa tv. 166. §-a 

szerinti nyugtakibocsátási kötelezettségét 

az Áfa tv. 166. § (2) bekezdésében foglaltak 

szerint számla kibocsátásával teljesíti, az Áfa 

tv. 178. § (1a) bekezdés vonatkozásában úgy 

kell tekinteni, mint aki nyugtaadási kötele-

zettségének gépi nyugtakibocsátással tesz 

eleget. Ezen adóalany az Áfa tv. 178. § (1a) 

bekezdésében meghatározott adatszolgál-

tatási kötelezettségének a Rendelet 2. § (1) 

bekezdésétől eltérően a Rendelet 1. mellék-

letében foglalt tevékenysége tekintetében 

olyan módon köteles eleget tenni, hogy az 

e tevékenységéhez kapcsolódóan kibocsá-

tott számlák keltét, sorszámát, a vevő nevét 

és címét, továbbá az ellenérték adót is tar-

talmazó összegét, adómentesség esetén az 

ellenérték összegét – az állami adóhatóság 

által meghatározott struktúrában – a szám-

la kibocsátásának keltét alapul véve napon-

kénti bontásban, havonta, a tárgyhónapot 

követő hónap 15. napjáig, elektronikus úton 

megküldi az állami adóhatóságnak.” – 2015. 

január 1-től havonként kell adatot szolgál-

tatni (2014. december 31-ig az, aki kizárólag 

számlázik és nincsen online gépe és nem 

mentesült a 2014. március 17-ig megtett be-

jelentése alapján adatszolgáltatás alól, he-

tente kell a hatályos 9/A. § alapján).

Kivonat az ehhez kapcsolódó NAV honla-

pon elérhető tájékoztatóból:

„Az adóalany adatszolgáltatási kötelezett-

ségének pénztárgép használatra kötelezett 

tevékenysége tekintetében olyan módon kö-

teles eleget tenni, hogy az e tevékenységéhez 

kapcsolódóan kibocsátott számlák keltét, sor-

számát, a vevő nevét és címét, továbbá az 

ellenérték adót is tartalmazó összegét, adó-

mentesség esetén az ellenérték összegét a 

számla kibocsátásának keltét alapul véve, na-

ponkénti bontásban, havonta, a tárgyhóna-

pot követő hónap 15. napjáig, elektronikus 

úton megküldi az állami adóhatóságnak. 

Az adatszolgáltatási kötelezettséget azon 

számlák vonatkozásában kell először alkal-

mazni, amelyek kibocsátása 2014. december 

31-ét követően történik. Tehát 2015. január 

1-jétől kezdődően valamennyi pénztárgép 

használatra kötelezett olyan adóalany, aki/

amely bizonylatadási kötelezettségét kizá-

rólag számla kibocsátásával teljesíti, köteles 

az általa e tevékenységhez kapcsolódóan 

kibocsátott valamennyi számláról adatszol-

gáltatást teljesíteni az adóhatóság felé.”

Amennyiben a kérdéses termékértékesí-

tések és szolgáltatásnyújtások mindegyike 

esetében nem biztosítható, hogy az adó-

alany a termék beszerzőjének, illetve szol-

gáltatás igénybevevőjének a nevét és címét 

megismerje (például az adóalanytól vásárló 

magánszemély a nevét és a címét nem adja 

meg), vagyis az adóalanynak az Áfa tv. 166. 

§ (2) bekezdése alapján nem áll módjában 

számlát kibocsátani, úgy az adóalany az NGM 

rendelet 1. számú mellékletében előírt gépi 

kiállítású nyugtakibocsátási kötelezettség, il-

letve a pénztárgép használata alól nem men-

tesülhet.”

http://www.nav.gov.hu/nav/online_penz-

targepek /uzemeltetok_cikkek / Taje koz ta-

to _20140304.html

  Az az egyéb szálláshely-szolgáltató, aki 

kizárólag számlát bocsát ki és emiatt nem 

használ online pénztárgépet, 2015. január 

1-től az 50/2013. (XI. 15.) NGM rendelet 9/C. 

§ előírása alapján köteles fentiek szerint az 

adatszolgáltatásra. A 9/C. § szerinti adatszol-

gáltatás teljesítésére a NAV új adatlapot fog 

rendszeresíteni, amelynek kialakítása jelen-

leg folyamatban van.

Ezzel kapcsolatos további információkért 

a NAV honlapját javasoljuk fi gyelni. 

Felhívjuk fi gyelmüket, hogy a TEÁOR’08 

55.9 és az ÖVTJ’14 559001 kódok alá tartozó 

„Egyéb szálláshely szolgáltatás” nem foglal-

ja magába az üdülési célú tartózkodást, s 

ezért a turisztikai célú hasznosítással össze-

függő tevékenységek ezen kódok alá nem 

sorolhatóak be.

Teljes tájékoztatás elérhető a www.visit-

buk.hu/hasznos-linkek oldalon

BBKTE és Németh Violetta, elnök – Pénz-

ügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

Pénztárgéphasználat, számlaadás, adatszolgáltatási kötelezettség 
– egyéb szálláshely szolgáltatás esetén 2015 január 1-től
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adatszolgáltatástól
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November 21-én mutatta be a Sok-szín-

pad Társulat Adácson a XVIII. Országos 

Falusi Színjátszó Találkozó – VI. Kárpát-

medencei Színjátszó Találkozón Tö-

rök Rezső A sötét huszár című játé-

kát, melyet a szakmai zsűri arany 

minősítéssel ismert el.

Ahogy a másnapi szakmai értéke-

lésen megtudtuk, Török Rezső néhány 

éve tűnt fel ismét a színpadon, legis-

mertebb darabjai a Viaszkvirág és a 

Testamentom, amelyhez előszeretettel 

nyúlnak az amatőr színjátszó csopor-

tok. Török Rezső nagyon termékeny író 

volt, számtalan színpadi művét dolgoz-

ták fel, még amellett is, hogy sokan 

nem szerették, mert fricskát mutatott 

az akkori társadalomnak. A sötét huszár is az 

1930-as évekre jellemző problémákat fesze-

get, persze oly módon, hogy az inkább szó-

rakoztató, mint elgondolkodtató.

A Sötét huszárt a büki közönség a VI. Sok-

Szín-Feszten láthatta, minősítő fesztiválon 

először mérettettük meg a darabot, de az 

mindjárt „bearanyozta” a társulatot. A szakmai 

zsűri az előadást – Regős János, a Magyar 

Színjátékos Szövetség elnökének szavaival 

élve – csillagos ötösre értékelte, és méltónak 

tartotta az arany minősítésre. Tóth Zsuzsan-

na, a Magyar Művelődési Intézet főosztály-

vezetője szerint a darab dinamikája, a fősze-

replők összhangja volt az, ami miatt 

kiváló előadást láthatott a közönség.

Ezért ne is feledkezzünk meg a ját-

szókról, első sorban a két főszereplő-

ről, akik a vállukon vitték az előadást. 

Özvegy Horváth Mihálynét Kabay Ág-

nes alakította, a nagyon nősülni akaró 

huszárt Horváth Máté, a kerítő Tratt-

ner János kocsmáros szerepe rám, Nika 

Róbertre szállt, a sürgő-forgó pincér-

kisasszony Marit Firisz Anita játszotta, 

és volt egy remek kelempájszmadarunk, 

Takács Olivér. Ezt az előadást idén már 

nem láthatják tőlünk, de december 

21-én, advent negyedik vasárnapján egy új 

előadással jelentkezünk. 

(forrás: buk.hu - Nika Róbert)

Arany minősítést kapott a Sok-szín-pad
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nA büki bemutatón Kabay Ágnes, Firisz Anita és Nika Róbert

A Felső-Répcementi Többcélú Kistérségi 

Társulás és a Répcementi Önkormányzati 

Társulás tanácsa az önkormányzati vá-

lasztások után november 14-én tartotta 

első ülését, ahol új vezetőséget válasz-

tottak.

A csepregi városházán tartott tanácsko-

zás keretében a Felső-Répcementi Többcé-

lú Kistérségi Társulás elnökének Csepreg új 

polgármesterét, Vlasich Krisztiánt, alelnö-

kének Németh Sándort, Bük polgármeste-

rét választották meg. 

Németh Sándortól megtudtuk, a kistér-

ségi társulás sikeresen lezárta a REGIONET 

pályázatát, amelyből a maradványösszeget 

a társulás települései között lakosságszám 

arányosan osztották el. Bük Város Önkor-

mányzata 1.824.678 forintot kapott vissza.   

A Répcementi Önkormányzati Társulásban 

az elnöki feladatokat a jövőben településünk 

első embere látja el, míg az alelnöki teendő-

ket Vlasich Krisztián végzi. A háromfős testü-

let elnöke Hajós Attila (Bő), tagjai Haller Imre 

(Sajtoskál) és Kollárits Gábor (Tömörd) pol-

gármesterek. A társulás a korábbi feltételek 

mellett látja el a tagtelepülések vonatkozá-

sában az alábbi kötelező feladatokat: orvosi 

ügyelet, védőnői ellátás, családsegítés és 

gyermekjólét, belső ellenőri tevékenység. 

Kistérségi
döntésekA többi közt a Bük, Bükfürdő Közhasznú 

Turisztikai Egyesület (BBKTE) idényelem-

zési előterjesztését, a művelődési ház te-

vékenységéről és a Dr. Horváth Tibor Szo-

ciális Központ működéséről szóló be szá-

molót tűzte napirendre november végi 

ülésén a képviselő-testület. Döntöttek a 

gyógyfürdő biztonságos működése érde-

kében a Bük-IX. számú kút létesítéséről is.

Németh Sándor polgármester az első na-

pirendi pontban a két ülés között történtek-

ről és a lejárt határidejű határozatok végre-

hajtásáról szóló előterjesztést ismertette. 

Megtudtuk, november 13-án rendkívüli tes-

tületi ülésen határoztak úgy a képviselők, 

hogy támogatják az Iklanberény községgel 

2013. január 1-jétől élő, a közös önkormány-

zati hivatal működéséről szóló megállapodás 

meghosszabbítását a 2019. évi önkormány-

zati választásokig. Az ülés napirendjén sze-

repelt a város karácsonyi díszkivilágításának 

bővítése, a zöldterületek hosszú távú fej-

lesztési terve, illetve a Dózsa utca folytatásá-

nak kiépítésére vonatkozó közbeszerzési el-

járására érkezett ajánlatok elbírálása. 

A büki gyógyfürdő biztonságos vízellátása 

érdekében az önkormányzat és a magyar ál-

lam közösen fúratnak egy új kutat Bük-IX. né-

ven. Az új kút a tervek szerint a III. kút köze-

lében, a palackozó és a benzinkút között kap 

helyet. A Büki Gyórgyfürdő Zrt. által a meg-

valósításra bekért árajánlatok közül a legked-

vezőbb 102 millió forintra rúg. A fúrás költ-

ségeit felerészt az önkormányzat, felerészt 

a magyar állam fi nanszírozza. Az átadást kö-

vetően a kutat a Büki Gyógyfürdő Zrt. bérelni 

fogja, tulajdonosonként évente nettó 1,4 mil-

lió forint bérleti díj ellenében. A beruházás 

megvalósítását egyhangúlag szavazták meg 

a képviselők.

Szintén jóváhagyta a testület a BBKTE 

idényelemzési előterjesztését. Ebből kiderül, 

hogy a főszezonban Bükön, Bükfürdőn tar-

tózkodó vendégek elégedetten távoznak 

a városból, azonban folyamatosan igénylik a 

szolgáltatások színvonalának és kínálatának, 

valamint az infrastruktúra fejlesztését. A BBKTE 

továbbra is arra törekszik, hogy újabb pályá-

zati források felkutatásával további fejleszté-

seket tudjanak megvalósítani és komoly mar-

ketingtevékenységet folytathassanak. A be-

számolóban szó esik arról is, hogy fontosnak 

tartják a termelői piac megvalósítását, mely-

nek érdekében már felvették a kapcsolatot 

a helyi termelőkkel és kézművesekkel. A be-

számolót elfogadták a képviselők. 

A testület ezt követően támogatta még a 

Büki Művelődési és Sportház, Könyvtár, va-

lamint a Dr. Horváth Tibor Szociális Központ 

működéséről szóló beszámolók elfogadását, 

majd megváltoztatták a településen találha-

tó buszmegállók elnevezését.       
Tömböly Á.

Új kutat fúratnak
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Jó ütemben halad a Marx utca teljes körű 

felújítása. Ennek első lépéseként köz-

műcsere történt, majd a Napsugár Ját-

szópark jobb megközelíthetősége érde-

kében új útburkolatot kap az utca. 

A Soproni Vízmű Zrt. beruházásának kö-

szönhetően cserélték ki a Marx utcában a 

félévszázados csöveket, melynek köszönhe-

tően itt még biztonságosabbá és jobb mi-

nőségűvé vált a vízszolgáltatás. A Széchenyi 

utcához és a Torkos sorhoz hasonlóan föld 

alá kerültek a villanyvezetékek, a telefonos 

és televíziós kábelek. A beruházás eredmé-

nyeként mára minden házba bekötötték a 

föld alatti kábeleket, amelynek költsége a la-

kókat nem terhelte. A közvilágítást is cserél-

ték. A napokban kapubejárókat alakítanak ki 

és a házak előtt parkolók is helyet kapnak. 

A teljes beruházás összértéke megközelíti 

a százötven millió forintot. Ennek részeként 

teljes burkolatcsere történik a keresztező ut-

cákig. A betonréteget követően aszfalt bur-

kolatot és a szegélyköveket már elkészítet-

ték. A végső aszfalt kopó réteget tavasszal 

terítik le. Az időjárás kedvezett az építkezés-

nek, így karácsonyig befejeződhet az utca 

felújítása.

A városvezetés azért kezdeményezte az 

utca felújítását, hogy a 2013-ban magánbe-

ruházás nyomán átadott Napsugár Játszópark 

megközelíthetőségét jelentősen javítsa. 

T. Á.

Felújított Marx utca

és a házak előtt parkolók is helyet kapnak.

Föld alá kerültek a légkábelek az utcában

felújítása.

A játszóparkhoz vezető utat is rendbe teszik

November derekán háromnapos orszá-

gos balneológiai nagygyűlésnek adott 

otthont városunk gyógyfürdője. A ren-

dezvény fővédnöke Ruszinkó Ádám tu-

risztikáért felelős helyettes államtitkár, 

a Büki Gyógyfürdő Zrt. igazgatósági el-

nöke volt.

A Magyar Balneológiai Egyesület 112 éve 

működik az eredményes gyógyító tevékeny-

ség, a gyógyfürdők fejlesztése, valamint a 

gyógyvizek védelme érdekében. Örömteli, 

hogy a jelenleg is aktív tevékenységet vég-

ző egyesület évenként megrendezett nagy-

gyűlése helyszíneként 2014-ben Bükfürdőt 

választotta. A nagygyűlésen részt vett az ESPA 

(European Spas Association) elnöknője, Dr. 

Janka Zalesakova és Majthényi László, a Vas 

Megyei Közgyűlés elnöke is. 

A november 21-ei ünnepélyes megnyitót 

követően kerekasztal megbeszélés kereté-

ben a többi közt az egészségügyi turizmus 

jelentőségéről, a külföldi betegek arányáról, 

szerepéről, a határon átnyúló ellátásról szóló 

direktíva hatásáról, illetve az egészségügyi 

turizmus fejlesztési lehetőségeiről esett szó. 

Az előadások fő témája a balneológia és az 

egészségturizmus a tudományosság és az 

üzleti érdekek összefüggésében. A program 

részeként a tanácskozáson megjelentek elő-

adásokat hallhattak még az új fi zioterápiás 

eljárásokkal kapcsolatban is. A tudományos 

programot balneológiai szellemi vetélkedő, 

valamint a Schulhof szakmai emlékérem dí-

jazottjainak előadásai gazdagították. 

bu - 

Országos balneológiai
konferencia Bükfürdőn

SAJTÓKÖZLEMÉNY
ÖNKORMÁNYZATI KÉPZÉSEK

Bük Polgármesteri Hivatal

2014. december 15.
Büki Közös Önkormányzati Hivatal

Még 2012-ben a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében megjelent 
-

konstrukció felhívása, amelyre az 
akkor még  Bük Város Önkormányzat

 

átszervezésére, illetve a hivatali dokumentumok átdolgozására, továbbá a rugalmas 

határideje 2015. augusztus 31. 
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Volt egyszer egy háború, ami nagyobb 

volt minden korábbinál, ezért kitörését 

követően nem sokkal a kortársak a Nagy 

Háború elnevezést adták neki. Cinizmus-

tól, vagy bölcs előrelátástól vezérelve 

némelyek hamarosan az „első” sorszámot 

illesztették a világméretűvé terebélye-

sedett háború neve elé. S miután 

később valóban jött egy újabb, s 

még nagyobb összecsapás, a Nagy 

Háborút a továbbiakban már csak 

első világháborúként emlegették.

Az összesen több mint 15 millió em-

ber halálát okozó, négy éven át tartó 

öldöklő küzdelem a korabeli gyarmati 

rendszer újrafelosztásáért indult. Bár 

valamennyi résztvevő nemzet meg volt 

győződve arról, hogy gyors támadás-

sorozattal legyőzheti ellenfeleit, és fél év 

alatt véget érhetnek a hadmozdula-

tok, a háború végül négyévnyi véres 

küzdelemmé terebélyesedett. Az elnevezés 

megváltozása ellenére az első világháború 

a magyarság számára kiemelkedő jelentő-

ségű „Nagy Háború” maradt: végkimenete-

le sorsdöntően meghatározta az egész XX. 

század történelmét, s következményei a mai 

napig hatnak.

Az iskola aulájában látható kiállítás az első 

világháború kitörésének 100. évfordulója al-

kalmából készült. Bár sem a háborúban, sem 

az utána következő felfordulásban nem vált 

harcok színterévé ez a vidék, tengernyi szen-

vedés várt a bükiekre is. 

Közel ötszázan vonultak be a harcoló se-

regbe, nagy részük az orosz frontra került. 

Tudomásunk szerint pontosan százan soha 

nem tértek vissza. Nevük a templomparkban, 

az 1926-ban felállított hősi emlékmű már-

ványtábláján olvasható. Néhány hősi halált 

halt katona neve: Enzsöl János, Gyurátz Pál, 

Fekete Sándor, Landauer György, Patthy 

Sándor, Szanyi Ferenc, jellegzetes büki ne-

vek, leszármazottaik ma is köztünk élnek. 

A jelen kiállítás anyagát egy sop ron kö-

ves di fi atalember, Kelemen Tamás kölcsö-

nözte. Nyolcadikos korában talált egy össze-

lapított fém bögrét, ami az első világháború 

időszakából származott. Nagypapájával so-

kat bújták a háborús könyveket, beszélgettek 

az olvasottakról, és ez felkeltette a nyolcadi-

kos  fi ú érdeklődését. 

Környékünkről sok világháborús fegyvert, 

használati tárgyat, korabeli katona viseletet, 

jelvényt, kitüntetést, fényképeket, levelező-

lapokat gyűjtött össze. Középen egy tiszti 

egyenruha látható, a tiszti sapkát szilvamé-

rőnek nevezték, a közlegények sapkája 

barna színű volt, babmerő elnevezés-

sel. A paravánokon a világháború tör-

ténete olvasható. 

A két szélső tárlóban a kor fegyve-

rei, használati tárgyai láthatók.  Megta-

lálható itt egy korabeli „adathordozó”, 

a dögcédula, amire a katona személyes 

adatait írták. Nyakban viselték azt a 

fémtokot, halál esetén ez alapján azo-

nosították az elhunyt katonát. Középre 

kerültek az írásos emlékek, képeslapok, 

frontról hazaírt levelezőlapok. 

„A kiállításhoz jó nézelődést, böngé-

szést kívánok és azt kérem, beszélgessetek 

otthon nagyszüleitekkel a régmúlt esemé-

nyeiről, hátha őriz a családi legendárium a 

régmúltról, akár a Nagy Háború időszakából 

egy történetet,amit még nem hallottatok és 

majd ti is továbbmesélhettek” – kérte az is-

kola diákjait Böcskör Katalin történelem szakos 

tanárnő, aki az emlékező kiállítást megnyitot-

ta. A diákönkormányzat tagjai a megnyitót 

követően a templomparkban megkoszorúz-

ták az elesettek emlékművét.      
Böcskör Katalin

Volt egyszer egy háború
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Tárlattal emlékeztek a 100 éve kirobbant világháborúra

Bükfürdő, a fél évszázados múltra vissza-

tekintő fürdőváros az év első nyolc hó-

napjának vendégstatisztikai adatait te-

kintve kiváló eredményeket ért el – tette 

közzé a turizmusonline.hu.

A számok önmagukért beszélnek. A Köz-

ponti Statisztikai Hivatal (KSH) által közzétett, 

vendégforgalmi adatokat tartalmazó TOP 50 

országos listán Bük a turisták száma alapján 

a fürdővárosok között az előkelő harmadik he-

lyen végzett, két helyezést javítva a tavalyi 

évhez képest. Az idei év első nyolc hónapjá-

ban az előző év hasonló időszakához képest 

106%-os eredményt ért el. Ez a pozitív ten-

dencia szinte valamennyi mért kategóriában 

megfigyelhető. Az igazi forgalmat a ven-

dégéjszakák számából láthatjuk, ebben a ka-

tegóriában a fürdővárosok között szintén har-

madik Bük (464.497 éj, 104,4%), sőt a külföldi-

ek által eltöltött vendégéjszakákat tekintve 

a vidéki városok között a 2. helyen szerepel. 

A magyar vendégek átlagos tartózkodási ide-

je Bükön 3,9 éjszaka, amellyel a település az 

első helyen áll. 

A jó eredmények ellenére a fejlesztések 

nem állnak le Bükön. A hazai és nemzetközi 

vendégek által is elismert és közkedvelt Bük-

fürdő Gyógy- és Élménycentrum a közeljövő-

ben még tovább bővíti szolgáltatási palettáját.

Egyre többen szavaznak Bükre

országos listán Bük a turisták száma alapján t
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A Büki Női Kar Egyesület megalakulásának 

20. évfordulójára rendezett ünnepi műsort 

november 29-én a Büki Művelődési Központ-

ban. Bük Város Önkormányzata Kulturális, Ok-

tatási és Sport Bizottsága javaslatára a képvi-

selő-testület emléklapokat készíttetett Nagy 

Csaba Munkácsy-díjas képzőművésszel, ame-

lyeket dr. Németh Sándor polgármester adott 

át az énekkar tagjainak. A rendezvényen Bük 

Város Önkormányzatát a képviselő-testület 

teljes létszámban képviselte.

Emléklap a női karnak

Lapzártánk után…

December 15-én tartotta ez évi utolsó so-

ros ülését a képviselő-testület, ahol tá-

mogatták az egyedüliként ajánlatot tevő 

Trió-Média-Dunántúl Kft. médiaszolgál-

tatási feladatok ellátásra benyújtott pályá-

zatát. Ennek megfelelően 2015-től a Büki 

Újság szerkesztését is a cég fogja végezni. 
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A téli, hideg időjárás beköszöntével az 

utak nedvessé, csúszóssá válnak, olykor 

havas, hókásás útviszonyok, csökkent 

látótávolság, hótorlaszok, elzárt útsza-

kaszok nehezítik a közlekedést. Ilyenkor 

jelentősen csökken a közlekedés bizton-

sága. A balesetek elkerülése érdekében 

a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazga-

tóság a következő szabályok betartására 

hívja fel a lakosság fi gyelmét:

A veszélyes helyzetek elkerülése és a be-

következett események kezelése érdeké-

ben a következőket javasoljuk:

•  Az időjárási körülményeknek megfelelően 

megválasztott vezetési stílusban és sebes-

séggel vezessen!

•  Használjon téli gumikat, fagyálló folyadékot!

•  Amennyiben hosszú útra indul, készítsen az 

autóba vizet és takarókat!

•  Mindig tartson magánál feltöltött telefont, 

térképet (GPS-t), és elemlámpát!

•  Ügyeljen arra, hogy a fényszórók (ködlám-

pa) megfelelően működjenek!

•  Kényszermegállásnál gondoskodjon a meg-

felelő láthatóságról (mellény, fényvissza-

verő csík)!

•  Kövesse nyomon a közlekedési viszonyok-

ról, valamint a várható időjárásról szóló hír-

adásokat! Folyamatosan friss információkat 

talál a katasztrófavédelem központi és he-

lyi internetes felületein!

•  Készüljön fel arra, hogy az időjárási viszo-

nyok hirtelen és jelentős mértékben meg-

változhatnak, esetenként rendkívüli időjá-

rási körülmények alakulhatnak ki! Ismerje 

meg a tervezett útvonal útviszonyait, ké-

szüljön fel arra, hogy szükség esetén mó-

dosítani kell az útvonalat, és nézze meg azt 

is, hogy hol van lehetőség hosszabb idejű, 

biztonságos várakozásra (pl. benzinkút, pi-

henőhely, bevásárlóközpont)!

Mikor NE induljunk el az autóval?

•  Téli időszakban közlekedve fokozottan kö-

vesse nyomon a közlekedési viszonyokról, 

illetve az időjárási előrejelzésekről szóló 

híradásokat. Ezekről a katasztrófavédelem 

központi és helyi internetes felületein fo-

lyamatosan friss információkat talál!

•  Nehéz téli időjárási viszonyok között min-

dig gondolja át: feltétlenül szükséges-e az 

utazás, vagy átütemezhető-e későbbi idő-

pontra!

•  Ha az Országos Meteorológiai Szolgálat me-

teorológiai riasztást ad ki, és a közlekedési 

hatóság vagy a katasztrófavédelem egyes 

útszakaszokra vonatkozóan vagy országos 

szinten arra kéri a közlekedésben résztve-

vőket, hogy csak a legszükségesebb eset-

ben induljanak el, vegye komolyan ezt a 

felhívást, és halassza el az utazást!

Hólánc használata

•  Intenzív hóesés vagy fagyott hótakaró ese-

tén jó szolgálatot tehet a hólánc, amelyet 

érdemes a hajtott tengelyen lévő kerékre 

rakni, így kormányozható marad az autó. 

A hólánc feltételét és levételét érdemes ott-

hon kipróbálni, hogy a gyakorlatlanság ne 

okozzon problémát a hidegben. Ez nem 

jelenti azt, hogy mindenkinek készenlétben 

kell tartani a hóláncot a tél beköszöntével, 

de azt tudni kell, amennyiben a Hólánc 

használata kötelező táblát kihelyezik az adott 

úton – a Hólánc használata kötelező tábla 

vége tábláig – csak olyan járművek közle-

kedhetnek, amelyek legalább egy hajtott 

tengelyén a gumiabroncsok hólánccal van-

nak felszerelve. Amennyiben e korlátozó 

jelzőtáblát közúti határátkelőhelyen helyez-

ték el, csak azok a járművek léphetnek be a 

táblával jelzett területre, amelyeken készen-

létben van legalább egy hajtott tengely gu-

miabroncsainak felszereléséhez szükséges 

hólánc!

•  Hóláncot csak havas, jeges úton szabad 

használni!

Balogh Nikoletta, tűzoltó zászlós

megyei katasztrófavédelmi szóvivő

Vas megyei katasztrófavédelmi igazgatóság közleménye

A Weöres Sándor Színház januári programja

2. péntek 19:00 A hülyéje  (Ruttkai Éva őszi bérlet, jegyár 2.900 Ft, nyugdíjas jegyár: 2.200 Ft, diák jegyár 1.900 Ft) Nagyszínpad

3. szombat 15:00 A dzsungel könyve  (Jegyár 2.900 Ft, nyugdíjas jegyár: 2.200 Ft, diák jegyár 1.900 Ft) Nagyszínpad

3. szombat 19:00 A dzsungel könyve  (Jegyár 2.900 Ft, nyugdíjas jegyár: 2.200 Ft, diák jegyár 1.900 Ft) Nagyszínpad

4. vasárnap 15:00 A dzsungel könyve  (Jegyár 2.900 Ft, nyugdíjas jegyár: 2.200 Ft, diák jegyár 1.900 Ft) Nagyszínpad

4. vasárnap 19:00 A dzsungel könyve  (Jegyár 2.900 Ft, nyugdíjas jegyár: 2.200 Ft, diák jegyár 1.900 Ft) Nagyszínpad

6. kedd 19:00 A hülyéje  (Dajka Margit őszi bérlet; Jegyár 2.900 Ft, nyugdíjas jegyár: 2.200 Ft, diák jegyár 1.900 Ft) Nagyszínpad

7. szerda 19:00 A hülyéje  (Jegyár 2.900 Ft, nyugdíjas jegyár: 2.200 Ft, diák jegyár 1.900 Ft) Nagyszínpad

9. péntek 19:00 A hülyéje  (Páger Antal őszi bérlet, jegyár 2.900 Ft, nyugdíjas jegyár: 2.200 Ft, diák jegyár 1.900 Ft) Nagyszínpad

10. szombat 15:00 A hülyéje  (Kiss Manyi őszi bérlet, jegyár 2.900 Ft, nyugdíjas jegyár: 2.200 Ft, diák jegyár 1.900 Ft) Nagyszínpad

 13. kedd 19:00 A hülyéje  (Bilicsi Tivadar őszi bérlet, jegyár 2.900 Ft, nyugdíjas jegyár: 2.200 Ft, diák jegyár 1.900 Ft) Nagyszínpad

14. szerda 19:00 A hülyéje  (Lukács Margit őszi bérlet, jegyár 2.900 Ft, nyugdíjas jegyár: 2.200 Ft, diák jegyár 1.900 Ft) Nagyszínpad

15. csütörtök 19:00 A hülyéje  (Hollósi Frigyes őszi bérlet, jegyár 2.900 Ft, nyugdíjas jegyár: 2.200 Ft, diák jegyár 1.900 Ft) Nagyszínpad

16. péntek 19:00 A hülyéje  (Soós Imre őszi bérlet, jegyár 2.900 Ft, nyugdíjas jegyár: 2.200 Ft, diák jegyár 1.900 Ft) Nagyszínpad

17. szombat 19:00 A hülyéje  (Jávor Pál őszi bérlet, jegyár 2.900 Ft, nyugdíjas jegyár: 2.200 Ft, diák jegyár 1.900 Ft) Nagyszínpad

20. kedd 19:00 A hülyéje  (Garas Dezső őszi bérlet, jegyár 2.900 Ft, nyugdíjas jegyár: 2.200 Ft, diák jegyár 1.900 Ft) Nagyszínpad

30. péntek 19:00 Hosszú út az éjszakába  (Premier bérlet, jegyár 2.900 Ft) Nagyszínpad

31. szombat 19:00 Hosszú út az éjszakába (Latabár Kálmán tavaszi bérlet, jegyár 2.900 Ft, nyugdíjas jegyár: 2.200 Ft, diák jegyár 1.900 Ft) Nagyszínpad

Januárban is várja a színházbarát közönséget a Weöres Sándor Színház. Ezúttal a teátrum nagyszínpadán tervezett bemutatókat tesszük 

közzé. A szombathelyi társulat részletes havi programját a www.wssz.hu oldalon találja! 
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Sorversenyek, a Mikulás látogatása, Mikulás 

vonat, az Energy Dabaston és kötélugrók 

fellépése, végül pedig Kasza Tibor koncertje 

tette emlékezetessé és színessé a karácsony 

alkalmából szervezett gálát. Az eseményen 

a BBC sportolói és vezetői mellett a BTK Ko-

sárlabda Szakosztálya, a Büki Öregfi úk csapata 

és a BRUFK növendékei mérték össze gyorsa-

ságukat, ügyességüket, leleményességüket. 

December első vasárnapján nem panasz-

kod hattak a Sportkarácsonyra kilátogató 

szurkolók, hiszen nem volt hiány az izgal-

makban. A Bajnokok (BBC), a Néma halak 

(BRUFK), a Fitt Melissa (BRUFK és Büki Öreg-

fi úk csapata), valamint a Jordan csapata (BTK 

Kosárlabda Szakosztálya óriási odaadással és 

lelkiismeretes részvétellel tette emlékezetes-

sé az eseményt. Hatos Gábor és Bácsi Péter 

maga is beszállt a küzdelembe a büki birkózók 

oldalán. A játékos feladatok során előkerült 

a focilabda, a kosárlabda, a pad és a zsámoly, 

valamint a pingpongütő és a partvis is. 

A sorversenyeket háromtagú zsűri fel-

ügyelte. Németh Violetta, a Pénzügyi, Tu-

risztikai és Városfejlesztési Bizottság elnöke, 

Spilenberg Andrea, a Bük, Bükfürdő Köz-

hasznú Turisztikai Egyesület elnöke, vala-

mint Pálff y Tamás TDM menedzser követte 

végig a sporteseményt, majd ismertették 

a végeredményt: a legjobbnak ezúttal a Néma 

halak csapata bizonyult, mely szoros küzde-

lemben utasította maga mögé a Bajnokok 

csapatát. 

A büki sportkarácsonyon részt vevő Lázár 

János alelnököt a Büki Birkózó Club elnöke, 

Szabó András köszöntötte, és adta át szá-

mára Bük város ajándékát. 

Az eseményt a gyerekek örömére a Miku-

lás is meglátogatta, aki mandarinnal és sza-

loncukorral kedveskedett a résztvevőknek. 

Az Energy Dabaston táncosainak és a kötél-

ugrók látványos produkcióit követően Kasza 

Tibor fellépése zárta a Sportkarácsonyt.

T. Á. 

Sikerrel szervezték meg a Sportkarácsonyt

valamint a pingpongütő és a partvis is. T. Á.

Szabó András, a BBC elnöke köszöntötte 

Lázár János alelnököt

A zsűri tagjai, Spilenberg Andrea, Németh Violetta

és Pálff y Tamás az eredményhirdetéskor

 A partvis is előkerül 
 a sorversenyen 

A büki sportcsarnok november végén 

ismét benépesült sportoló fi atalokkal. 

A birkózó egyesületek gyermekei küzdöt-

tek meg egymással immár hagyomány-

szerűen a helyi sportszervezet, a Büki Bir-

kózó Club szervezésének köszönhetően.   

A büki birkózó egyesület 2007 óta műkö-

dik önállóan. Az elmúlt években nagyon szép 

sikereket értek el. Legutóbb a magyar baj-

nokságról Csonka Klaudia, Varga Dorottya 

ezüstéremmel, Ambrus Viktória pedig az elő-

kelő ötödik hellyel tért haza. Az első hazai ver-

senyen is igyekeztek megmutatni, mennyire 

képesek küzdeni.

A  birkózás  olyan  küzdősport, ahol tilos 

bármilyen eszközhasználat, ütés vagy rúgás. 

A puha, kör alakú küzdőtéren két versenyző 

küzd egymás ellen, testhez álló ruhában és 

cipőben. Az ókori olimpiák óta közkedvelt 

sport, és ez Bükön sincs másként.

Két formája a legismertebb: a szabadfo-

gású és a kötöttfogású birkózás. Mindkettő-

nél cél az ellenfél két vállra fektetése, vagy a 

pontozók által értékesebbnek tartott, a sza-

bályokban rögzített fogások végrehajtása. 

Ehhez megfelelő kondíció szükséges.

Csordás János alelnöktől megtudtuk, hogy 

a Bükön hagyományokkal rendelkező klub 

jelenleg 23 aktív versenyzővel rendelkezik. 

Ebből a szezon utolsó versenyén 15 fi atal lé-

pett a küzdőtérre.

Aranyérmes lett Ambrus Viktória, Csonka 

Klaudia, Varga Dorottya, Kovács Félix, Sza-

kács Gergő és Varga Kristóf. A csapatból 

majdnem mindenki éremmel térhetett haza. 

A csapatversenyben az előkelő második he-

lyet szerezték meg a büki birkózók.

forrás: www.buk.hu

Hazai pályán
bizonyítottak

a büki birkózók

január 22. 18.00

Szállj költemény – Kelemen Zoltán és Varga 

Richárd előadóestje a Magyar Kultúra Napja 

alkalmából; Helyszín: Büki MSK Színházterme.

A belépés ingyenes!

február 6. 20.00

Asszonyfarsang; Helyszín: Büki MSK Sport-

csarnoka; belépő: 1.000.- Ft

február 11. 15.30

Tavaszi Mesebérlet – Budai Bábszínház elő-

adása; Helyszín: Büki MSK Színházterme

február 12. 08.00 

Torkos csütörtök  – Városi disznóölés

Helyszín: Bük, Kóczán-ház (Széchenyi u. 42.)

Hivatalos megnyitó: 15.00

Belépés ingyenes! Kóstolójegy: 800.- Ft

február 17. 16.00 

Húshagyókeddi Farsangi felvonulás

Helyszín: Körforgalomtól a Rendezvénytérig, 

Büki MSK Atriuma

március 10. 19.00

Dunai Tamás Szavakat fúvok című önálló estje;

Helyszín: Büki MSK Színházterme

A Büki MSK tervezett programjai 2015. január – március
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Egész éves támogatásukat
megköszönve ezúton
kívánunk békés, boldog
karácsonyi ünnepeket
és sikerekben, programokban 
gazdag új évet!

A Büki Művelődési

és Sportközpont, Könyvtár munkatársai

Bejelentkezés:
Szelestei Ágnes kozmetikus

Tel: 06-30/827-2807

EGYET FIZET, KÉT SZOLGÁLTATÁST KAP!

Szoláriumhoz Flabélost,

Faléboloshoz szoláriumot

adunk ajándékba!

 • Szoli:  6 perc / 350 Ft

 • Flabélos:  10 perc / 400 Ft

Bérlet vásárlása esetén további

kedvezményt biztosítunk!

Kellemes karácsonyi

ünnepeket

és boldog új évet kívánunk!

GYET FIZET KÉT SZOLGÁLTATÁST KAP!

ÁGI SZALON – Bük , Széchenyi u. 13.
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A VILLA ROSATO KARÁCSONYI AJÁNLATA

Itt az advent. Cukrászatunk már készül az ünnepekre. Ízelítő az ünnepi süteményeinkből:

Mézi (mézeskalács figura) 280 Ft

Habkarika 5 dkg 120 Ft

20 dkg 350 Ft

Bejgli 0,5 kg 1.400 Ft

(eredeti recept alapján: diós, mákos, gesztenyés) 0,2 kg 600 Ft

Ünnepi sütemény válogatás csomag (fahéjas csillag, mézes 10 dkg 280 Ft

figurák, gyömbéres csók, e-linzer, karácsonyi linzer figurák, kókusz csók.) 0,5 kg 1.400 Ft

Rosato “Karácsony extra” 

Karácsonyi Tiramisu 380 Ft

Narancsos trüffel 450 Ft

Flódni 330 Ft

Mákos zserbó 270 Ft

Narancsos csoki mousse 470 Ft

Mandulás sarok (mandula, cukrozott gyümölcs, dió linzer ágyon) 380 Ft

A sütemények december 1-től rendelhetőek cukrászdánkban.

Rendelés: Villa Rosato  9740 Bükfürdő Nyárfa u. 2. Tel.: +36 30 949 5155  Email: pastry@caramell.hu  Web: www.villarosato.hu

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 2015 január 5-én, 17.00-tól Dr. Horváth Tibor utca 56-ban 

 Részletfi zetési lehetőség    Elsősegély tanfolyam helyben!

Kellemes karácsonyi ünnepeket

és sikerekben gazdag, boldog új esztendőt

kíván a BBKTE Elnökség

és a TDM munkaszervezet nevében

 Spilenberg Andrea
elnök

Pálff y Tamás
TDM és projekt menedzser

A Büki Közös Önkormányzati Hivatal 

áldott, békés karácsonyt és boldog új 

esztendőt kíván minden olvasónak!

Kellemes karácsonyi ünnepeket
Kellemes karácsonyi ünnepeket

kívánunk mindenki számára!
kívánunk mindenki számára!

Békés karácsonyi ünnepeket
és eredményekben bővelkedő
új esztendőt kíván valamennyi 
fogyasztója számára:

Vojtkó Tibor üzemigazgató

Soproni Vízmű Zrt.

Vas megyei üzemigazgatóság


