
Tisztelt Olvasó!
Az előző lapszámból Önök már értesültek 
róla, hogy Tömböly Ágnes, a Büki Újság 
felelős szerkesztője munkahelyi elfoglalt-
ságai miatt lemondott a szerkesztőségi 
munkáról. Bük Város Önkormányzata 
közbeszerzést írt ki, mint ezt a mai újság 
4. oldalán olvashatják. A Trió Média Du-
nántúl Kft. kapott megbízatást a televíziós 
műsorok készítésére, az újság, a honlap és 
facebook oldal szerkesztésére.

Köszönjük a megelőlegezett bizalmat, 
szeretnénk érdekes, színes újságot adni 
havonta Önöknek. Szeretnénk, ha Önök 
is segítenék véleményükkel, tanácsaikkal, 
ötleteikkel a munkánkat.

Kérjük, a megadott elérhetőségeinken 
keressenek bennünket!

Üdvözlettel: Varga Zsolt felelős szerkesztő

mind a maguk, mind pedig azok nevében, 
kiknek megbízásából beszélnek, állítják, 
hogy Hobaji Kelemen (Hobaj a középkorban 
elpusztult Bük melletti falu) és elődei éppúgy 
igazi és nemes várjobbágyok, mint ahogy ők 
maguk is azok, és elődeik is azok voltak. A la-

tinul írt Byk a település neve, nem családnév, 
mert a 13. században még nem alakultak ki 
a családnevek, ekkor még a település neve 
volt a megkülönböztetés alapja. Érdekes-
ség egyébként, hogy a büki római katolikus 
templom belső részében is van egy tábla, ez-
zel a szöveggel: „A település első írásos emlí-
tése is 1265-ből származik.”

A háromnegyed évezred jelentős évforduló. 
Milyen módon emlékezik meg erről a város?

Többféle módon igyekszünk felhívni a 
figyelmet az évfordulóra. Elsősorban a szel-
lemi értékeinket szeretnénk bemutatni. 
Megbíztuk Kocsis Csaba büki képzőművész 
urat, hogy készítsen egy a 750 évről szóló 
grafikát, egy logót, melyet aztán az ünnepi 
kiadványokon, plakátokon, katalógusokon, 
rendezvényeken egységesen alkalmazni 
fogunk. Tervezünk több kiadványt is meg-
jelentetni. Ezek közül kiemelkedik Bük vá-
ros monográfiája. Régebbi, kéziratban lévő 
anyagokat találtunk a könyvtárban, amelyek 
feldolgozásra érdemesek. Gondolok itt el-
sősorban Szabó József munkásságára, aki 
városunk posztumusz díszpolgára, tanár, 

750 éves a településünk
helytörténész. Számos olyan kézirata van – 
különösen a büki néphagyományokkal kap-
csolatban – amelyet fel kellene dolgozni. De 
vannak régi recept gyűjtései is, ezeket pél-
dául a művelődési központtal, a helyi turisz-
tikai szervezettel szeretnénk kiadni. 

Az évfordulón a tudományos 
részt is szeretnénk kiemelni, ezért a 
Vasi Szemlének – a megye tudomá-
nyos, kulturális folyóirata – 2015-ben 
– az egyik száma a hat közül – büki 
szám lesz, Bükkel kapcsolatos cikke-
ket tartalmaz majd. Konferenciákat 
is tervezünk a jubileumra. A  Nyu-
gat-Magyarországi Egyetem Savaria 
Egyetemi Központtal közösen te-
lepülés földrajzi nemzetközi konfe-
renciát rendezünk Bükön, amelyre 
nem csak Magyarországról érkeznek 

geográfus szakemberek. A programban sze-
repel a turizmus és a fürdővárosok témaköre 
is. A másik tudományos ülés a természetföld-
rajzi konferencia lesz ugyancsak az egyetemi 
háttérrel. A Magyar Tudományos Akadémia 
Veszprémi Akadémiai Bizottságával, a Tele-
pülési Önkormányzatok Országos Szövetsé-
gével és a Comitatus önkormányzati folyó-
irattal közösen már harmadik alkalommal 
terület- és településfejlesztési konferenciát 
szervezünk Bükön. A témája lehet a 25 éves 
magyar önkormányzatiság.

Tárgyalunk még a Magyar Postával, egy 
emlékbélyeg kiadásáról, szó van esetleg 
érme kibocsátásról. Több jubileumunk is van 
az idén, 100 éve születet Szabó József, 230 
éve szentelték fel az evangélikus templomot. 
1865-ben nyílt meg a GySEV Bécstől Fiuméig 
tartó vonala, büki megállóval. Szeretnénk a 
GySEV vezetésével közösen ünnepelni.

A városi nagyrendezvényeken hangsúlyo-
san lenne jelen a jubileum, de a 25 éves Ara-
tóünnepet és a 10 éves Büki Gyógy- Borna-
pokat is még színvonalasabb programokkal 
szeretnénk emlékezetessé tenni. varga

2015. kitüntetett év Bük történetében. 
Az írásos emlék alapján 1265-ben már 
létezett a település – az akkori latin nyel-
vű szövegben Byk írásmóddal. Az önkor-
mányzati jubileumi tervekről dr. Németh 
Sándor polgármestertől kaptunk tájé-
koztatást.

Polgármester Úr! Milyen tárgyi 
bizonyítékok szólnak arról, hogy Bük 
település 750 éves?

Nagyon kevés olyan település 
van, amelynek pontos alapítási dá-
tumát ismerjük, így általános sza-
bályként alkalmazzák, hogy a hely-
ség első írásos említését tekintik a 
születésnapnak. Szabó József hely-
történész és Balogh Lajos nyelvész 
munkájából tudjuk, hogy van egy 
burgenlandi oklevél, – valamelyik 
grazi levéltárban,- amely tartalmazza eze-
ket az információkat. A latin nyelvű oklevél, 
amely először említi Büköt 1265-ben kelt. Az 
ebben foglaltak szerint Büki Sándor és István 
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1. ADÓK
Bük Város Önkormányzatának Képvise-
lő-testülete döntése szerint a helyi adómér-
tékek 2015. január 1-jét követően is válto-
zatlanok, és új adónemet sem vezetünk be.

Az alábbi adómértékek vannak érvényben: 
•  építményadó: 300 Ft/m2 (mentes adó 

alól, aki az építményt állandó vagy 
ideiglenes bejelentkezéssel ténylegesen 
használja),

•  idegenforgalmi adó: 410 Ft/fő/vendég
éjszaka,

•  iparűzési adó: a helyi adókról szóló 1990. 
évi C. törvény 39.§a szerinti adóalap 2%a.

Figyelem! 2015. január 1jétől változik a 
pénztárgép használatra kötelezett adóalany 
számlakibocsátáshoz kapcsolódó adatszol
gáltatási kötelezettsége.

2015. január 1-jétől kezdődően vala-
mennyi pénztárgép használatra kötelezett 
olyan adóalany, aki/amely bizonylatadá-
si kötelezettségét online pénztárgéppel 
történő nyugtaadás helyett számla kibo-
csátásával teljesíti (ideértve azokat is, akik 
korábban mentesültek az adatszolgáltatási 
kötelezettség alól), köteles az általa e te-
vékenységhez kapcsolódóan kibocsátott 
valamennyi számláról adatszolgáltatást 
teljesíteni az adóhatóság felé. (A PTGSZ-
LAH nyomtatvány a NAV honlapjáról lesz 
letölthető.)

Pálinkafőző tulajdonosok figyelmébe! 
A 2014. évi LXXIV. törvény alapján mó-

dosultak a jövedéki termékek forgalmazá-
sának egyes rendelkezései. A rendelkezés 
nagymértékben átalakította a magánfőzés 
szabályait. A magánfőzésre vonatkozó adó-
bevallással, az átalányadó befizetésével, 
továbbá a magánfőző által birtokolt desz-
tillálóberendezéssel kapcsolatos eljárást az 
önkormányzati adóhatósághoz telepítette. 
Bevallási nyomtatványt a Büki Közös Ön-
kormányzati Hivatal adócsoportjánál lehet 
igényelni. 

Az előállított magánfőzött párlat adója évi 
1000 forint, amelyet a magánfőző fizet meg. 

Az adóbevallási és adófizetési kötele-
zettséget a tárgyévet követő év január l5-ig 
kell teljesíteni az önkormányzati adóható-
ságnál. A magánfőző köteles megőrizni 
és hatósági ellenőrzéskor bemutatni a 
desztillálóberendezés feletti jogszerű tu-
lajdonszerzést igazoló iratot; a tulajdon-
szerzést 15 napon belül kell bejelentenie 
az önkormányzati adóhatóságnak (amely 
a tulajdonszerzésről értesíti a vámhatósá-

got). A magánfőző által a tárgyévben 50 
litert meghaladó mennyiségben előállított 
párlat mennyiséget haladéktalanul köteles 
bejelenteni a vámhatóságnak és a vámha-
tósággal egyeztetett módon gondoskodni 
kell a megsemmisítéséről. A többletmeny-
nyiség bejelentéséről bejelentő lapot szin-
tén az önkormányzati adóhatóságánál le-
het igényelni. 

2. VASÁRNAPI ÁRUSÍTÁS
A 2014. évi CII. tv. a kiskereskedelmi szek-
torban történő vasárnapi munkavégzés 
tilalmával kapcsolatosan bizonyos meg-
szorító szabályokat helyez érvénybe 2015. 
március 15-étől. Mivel a törvényt kiegé-
szítő és a részletes szabályokat tartalmazó 
jogszabályok még nem jelentek meg, az 
alábbiakban a törvény szerint a jövőben is 
működtethető kereskedelmi tevékenysé-
geket emelnénk ki. (Megjegyezzük, hogy 
a később megjelenő kormányrendelet, az 
idegenforgalmi sajátosságokra tekintettel 
eltérő szabályokat is megengedhet majd). 
A normál kereskedelmi üzletek esetében 
Bükön nyitva tarthatnak vasárnap is: a ke-
reskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatá-
si tevékenységet végzők, a szálláshelyen 
kereskedelmi tevékenységet végzők, a 
kereskedelmet kiszolgáló tevékenységet 
végzők, a vendéglátást végzők, a kulturá-
lis tevékenységet és a fürdő szolgáltatást 
kiszolgáló kereskedelmi tevékenységet 
végzők (a fogalmak pontos értelmezése a 
kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. tör-
vényben találhatók).

A fentiektől eltérően minden üzlet nyit-
va tarthat: adventi vasárnapokon 6-22 óra, 
december 24-én és december 31-én 6-12 
óra, és minden naptári év egy tetszőlege-
sen megjelölt (előre bejelentett) vasárnap-
ján 6-22 óra között.

További kivételek: a kizárólag pékárut 
és tejterméket értékesítő üzletek 5-12 óra, 
az újságot, valamint virágot árusító üzletek 
6-12 óra között, a sportlétesítményekben 
üzemelő üzletek pedig a sportrendezvé-
nyek ideje alatt is üzemelhetnek vasárnap 
és munkaszüneti napokon. A 200 m2-t 
meg nem haladó üzletek is üzemelhetnek 
a zárva tartási időszakban, ha kizárólag az 
üzletben kereskedelmi tevékenységet foly-
tató egyéni vállalkozó, egyéni cég tagja, 
vagy gazdasági társaságban legalább 1/5 
tulajdoni résszel bíró természetes személy 
tagja maga, vagy az előbbiekben felsorolt 

segítő családtagja folytatja a kereskedelmi 
tevékenységet.

A részletes szabályok a törvényben és 
a – remélhetőleg hamarosan megjelenő 
– kormányrendeletben találhatóak, a fenti 
információk csupán tájékoztató jellegűek, 
eltérés esetén a jogszabályban foglaltak a 
meghatározóak.

3. KÖZMEGHALLGATÁS
Bük Város Önkormányzatának Képvise-
lő-testülete közmeghallgatást tart: 2015. 
február 19-én (csütörtök) 17.30 órakor.

Helyszín: Büki Művelődés és Sportköz-
pont, Könyvtár színházterme.

A közmeghallgatással egybekötött kép-
viselő-testületi ülésen a település állandó 
lakosai és a helyben érdekelt szervezetek 
legfeljebb egy óra időtartamban, egyen-
ként 5 percben felszólalhatnak, és észrevé-
teleket tehetnek.

4. KARÁCSONYFA ADOMÁNYOK
A település és a megajándékozott intéz-
mények nevében köszönjük az alábbi 
személyeknek a karácsonyi ünnepekhez 
kapcsolódó fenyőfa felajánlást:

Gecse László (Répceszentgyörgy), Város 
fája (Eötvös park), Németh Ferencné sz. Lisz
tes Mária (Bük), Művelődési Központ fája (Eöt
vös u. 11.), Horváth Levente (Horvátzsidány), 
Városháza fája (Széchenyi u. 44.).

Jegyzői közlemény

Közérdekű 
információk
Bük Közös Önkormányzati Hivatal 
elérhetősége: Bük Széchenyi u. 44. 
Telefon: 94-358-006.
Ügyfél fogadás: Hétfőn 8-12 óráig, 
kedden nincsen, szerdán 8-12 óráig, 
13-17 óráig, csütörtökön nincs ügy-
fél fogadás, pénteken 8-11 óráig.
Dr. Németh Sándor polgármester 
pénteken 8-12 óráig tart fogadóórát.
Dr. Tóth Ágnes jegyző pénteken 
8-12 óráig tart fogadóórát.
A települési ügysegéd hétfőn 8-12 
óráig, szerdán 8-12 óráig és 13 órától 
17 óráig, pénteken 8-11 óráig fogad-
ja az ügyfeleket.
A Közterület felügyelő elérhetősége 
telefonon: 94358045.
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750 évvel ezelőtt, 1265-ben említették 
elsőként az oklevelek Büköt. Az önkor-
mányzat és intézményei jubileumi ren-
dezvényekről folyamatosan beszámo-
lunk lapunkban. 

175 éve, 1840-ben Németkeresztúron 
(ma Deutschkreutz) született id. Riedinger 
Károly, a büki cukorgyárgyár egyik gép-
mestere. A  részvénytársaság nagycenki 
gyárából került 1872-ben a büki üzembe, 
melynek hamarosan művezetője, majd 
gazdaságának tiszttartójává vált. Nevét 
büki találmánya, a róla elnevezett répaúsz-
tató és mosó rendszer – büki nevén: a rina 
– tette ismertté a cukoriparban.

150 évvel ezelőtt, 1865. szeptember 
21-én nyílt meg a Sopron–Szombathely–
(Nagy)Kanizsa, az ún. Déli vasútvonal.

1865. január 31-én szül. Alsóbükön dr. 
Berzsenyi Jenő jogász, publicista. Tanul-
mányai és gyakornok évei után a szigetvá-
ri járásbíróságról Pécsre, majd Siklósra he-
lyezték, ahol 1909-től vezető járásbíró lett. 
A keszthelyi evangélikus gyülekezet 1922-
ben jogtanácsosává választotta. Később a 
tolna-baranyai esperesség főjegyzőjeként, 
később a zalai esperesi kerület főfelügye-
lőjeként tevékenykedett 1937-ig. Jogi, tár-

sadalom- és egyháztudományi, gazdasági 
cikkei, elbeszélései és színi kritikái jelentek 
meg különböző helyi lapokban. 

50 éve, 1965 tavaszán rekordmennyi-
ségű eső esett Nyugat-Magyarországon 
és Kelet-Ausztriában, mely nagy árvizet 
okozott a folyókon, közte a Répcén is. Bük-
re április 22-én tört rá a pusztító víz, mely 
a település egyharmadát elöntötte. Az ár-
víz következtében több mint száz ház úgy 
megrongálódott, hogy teljesen újat kellett 
építeni helyettük. A helyi, s országos ösz-
szefogás és segítség lehetővé tette, hogy 
valamennyi kárt vallott család november 
végére új lakásba költözhetett. 

50 évvel ezelőtt, 1965. május 1-jén 
hunyt el Szarvkőn (ma: Hornstein) dr. Sed-

lmayr Kurt növénybiológus. 1924-től a 
Nagycenki Cukorgyárak Rt. büki gazdasá-
gának meggyespusztai növénynemesítő 
üzemét vezette. Közben feleségül vette 
Felsőbüki Nagy István nevelt lányát. A mi 
éghajlati viszonyainknak megfelelő cu-
korrépa-fajtákat kísérleteztek ki az Euró-
pa-szerte ismertté vált kutatóintézetében. 
18 államilag elismert növényfajtát neme-
sített ki az általa vezetett gazdaság. Sikeres 
munkáját kétszer is Kossuth-díjjal ismerték 
el, s 1952-ben a Magyar Tudományos Aka-
démia tagjává választották.

50 éve fogadja a vendégeket – akkor a 
Vas Megyei Idegenforgalmi Hivatal üzemel-
tetésében – a bükfürdői (ma Éva) Kemping.

25 évvel ezelőtt, az 1990. szeptember 
30-i helyhatósági választások után Bük 
nagyközség önkormányzata 1990. október 
11-én tartotta meg alakuló ülését. A  tes-
tület dr. Szele Ferenc polgármester veze-
tésével, kihasználva az akkori kormányok 
minden önkormányzatot hathatósan tá-
mogató politikáját és a jelentős helyi adó-
bevételt, magasabb szintre emelte a tele-
pülés 1970-es évektől észlelhető látványos 
fejlődését, és előkészítette a nagyközség 
várossá válását. Sági Ferenc

Büki évfordulók 2015

A 2014-es naptári év utolsó önkormány-
zati ülésén először a Bük, Bükfürdő Köz-
hasznú Turisztikai Egyesület számolt be  
2015-ös terveiről.

Az önkormányzat hozott egy korábbi 
döntést, hogy az öt millió forint feletti tá-
mogatást kapott egyesületeknek be kell 
számolnia a testületnek, így a BTK és a 
BRUFK beszámolt a tevékenységéről, illet-
ve a terveit ismertette. Szintén beszámolt 
a művelődési központ vezetője a 2015. 
évi terveikről, kiemelt figyelmet fordítva a 
jubileumi ünnepi rendezvényekre, kiadvá-
nyokra. A testület mind a négy beszámolót 
elfogadta. A Büki Lokomotív Kft. végzi a Bük 
közigazgatási területén belül a helyi busz 
működtetését, az ő beszámolójuk kapcsán 
felvetődött, a felsőbüki rész esetleges be-
vonása a helyi járatba, illetve meg kell vizs-
gálni azt, hogy az Európa úton mennyiben 
tudna a jövőben közlekedni a helyi járat. Az 
önkormányzat döntése alapján a helyi járat 

tarifáin nem változtat. Döntött az önkor-
mányzat egy helyi értéktár bizottság felál-
lításáról is, amelynek a feladata lesz a helyi 
épített és szellemi értékek összegyűjtése. 
Tagjai: Dr. Németh Sándor, Taródi Lajos, 
Tóth Tamás, Haizler Lászlóné. A  képviselő-
testület döntött a Bükfürdő Rallye jövőjé-
ről is. Az utóbbi időszakban nem a testület 
elvárásainak megfelelően alakult a verseny. 
2013-ban elmaradt a verseny, 2014-ben 
pedig nem hozta a verseny azt az érdek-
lődést, amit vártak. Így a testület nem köt 
újabb támogató szerződést a Markó Ra-
cing Kft.-vel. Elfogadta a képviselőtestület a 
2015. évi munkatervét.

A Dr. Horváth Tibor Szociális Központ 
számára – a megnövekedett feladatok el-
látására – egy fő gondozó felvételét enge-
délyezte az önkormányzat. A  művelődési 
központnál az eddig hat órás bükfürdői fiók 
könyvtáros munkaidejét – új szerződéssel – 
nyolc órára emelte a testület.

Tömböly Ágnes a Büki Újság felelős szer-
kesztője megváltozott munkaköre miatt 
kérte, hogy az önkormányzat szüntesse 
meg a megbízatását, illetve a Büki TV üze-
meltetésre év végén lejárt a szerződése a 
Trió Média Dunántúl Kft.-nek, így a média 
szolgáltatásokra vonatkozóan közbeszer-
zési eljárást írt ki a testület. A közbeszerzés 
eredményeként a testület a büki televíziós 
tevékenységre, a Büki Újság szerkesztésére, 
a honlap és facebook oldal üzemeltetésére 
két évre megbízta a Trió Média Dunántúl 
Kft-t. A  Büki Horgászegyesület haszonbér-
leti szerződése az év végén lejárt, a testület 
változatlan feltételekkel – évi tízezer forin-
tos jelképes bérleti díjjal – újabb tíz évre 
meghosszabbította a szerződést. Az egye-
sület vállalja a tó környékének rendben 
tartását.

A testület zárt ülésen döntött a szociális 
tűzifa odaítéléséről.

v

Összefoglaló az önkormányzati ülésről
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Ha visszatekintek eddigi életemre, azt 
láthatom belőle, hogy több áldásban 
volt részem, mint akadályban. Nehézsé-
gek vannak, voltak és mindig is lesznek. 
Azt gondolom, ezt senki sem úszhatja 
meg szárazon. Az viszont biztos, hogy-
ha néha egy kicsit is elgondolkodunk és 
visszanézünk, akkor több áldást fedez-
hetünk fel életünkben, mint akadályt. 
Hisz a legapróbb dolgok is késztethet-
nek hálaadásra és örömre.

Tanulmányaimat 2005-ben kezdtem a 
teológián. Nem akartam, de Isten rászedett 
és végig azt éreztette velem, hogy a helye-
men vagyok. Sokszor kerestem azok alatt az 
évek alatt kibúvókat, de nem találtam.

A gyakorlati, vagyis utolsó teológiai éve-
met Orosházán végeztem el, ahol mély, igaz 
barátságokat kötöttem. Sok mindent meg-
tapasztaltam az ottani gyülekezetben, és 
egyre inkább megerősödött bennem ott, 
hogy lelkigondozni szeretnék, a szenvedők 
mellett szeretnék lenni és őket vigasztalni. 
Ugyanis ezt kaptam elhívásomkor, csak erről 
éveken keresztül megfeledkeztem.

2012 szeptemberétől, a teológiai tanul-
mányok végeztével a Győri Evangélikus 
Szeretetházba kerültem, mint lelkészi mun-
katárs. Igyekeztem beszélgetni és lelkigon-
dozni az ottani időseket áhítattartásokkal 
megfűszerezve. Nagyon áldásos tapasztala-
tokra tettem szert. Rájöttem, mennyire fon-

tos egy idősnek az, hogy meghallgassuk és 
ne tanácsokat adjunk. De még fontosabb: 
hogy a családja, gyermekei mellette legye-
nek. És akkor szilárdan elhatároztam, bármi 
történjen is, én mindig a szüleim mellett le-
szek idős korukban, ha nehéz, ha könnyebb 
lesz, de ezt fogom tenni. Életem nagy mér-
földköve lett ez az elhatározás. Nagy löketet 
kaptam itt, hogy megtanuljam mit jelent: 
szívósan kitartani.

Most pedig 2014 novemberétől 2015 
március elejéig Bükön tartózkodom. Hálás 
vagyok Istennek az itt megszerzett tapasz-
talatokért. Igaz, ide rövid időre kerültem, 
megálltam útközben, vagyis életem egyik 
állomását töltöm itt. De jó tapasztalatszer-
zési lehetőségekkel. Itt lehetőségem van 
begyakorolni az istentisztelet-tartás mene-
tét, bibliaórákat tartani, stb.

Hiszem, hogy itteni tapasztalataim is 
nagyban segítenek majd továbbmenni Tab-
ra, és egyszer valamikor megállapodni vala-
hol és akár több évig is ott tartózkodni. Van 
ugyan egy álmom, hogy hol tudnék akár 
tíz évig is maradni, de ha ez az álom nem is 
teljesülne úgy, ahogy elképzeltem, hiszem 
és tudom, hogy egyszer majd eljutok arra a 
helyre, ahol Isten látni akar engem, és meg-
találom azt a területet, ahova elhívott. Ezek 
az állomások viszont kellenek ahhoz, hogy 
az elhívásomat megtaláljam. Addig viszont 
nem nyugszom, amíg meg nem találom. És 
ha évtizedek múlva is fog megtörténni, ak-
kor is azt fogom mondani, hogy megérte, 
mert tapasztalatokkal, bölcsességgel leszek 
és lettem gazdagabb. Varga Diána

Áldások és akadálymentesítés

Bük Város Önkormányzata és a Magyar Nyu-
gat Könyvkiadó ezzel a címmel jelentette 
meg a településünkről elszármazott Büki At-
tila költő, író, festőművész legújabb kötetét. 
Büki Attila sohasem szakadt el igazán Bük-
től – tiszteletből az eredeti Kiss Attila névről 
változtatta meg a nevét –, hiszen szervezett 
itt korábban művésztelepet, saját festmé-
nyeiből kiállítást. A Csavarvonal című köte-
te elsősorban saját verseket és fordításokat 
tartalmaz. Répce-menti fényszálak a címe a 
kötet első fejezetének. A szülőföldhöz való 
kötődés művészi megfogalmazásai ezek a 
versek, írások. A 750 éves településünkről 
méltó módon emlékezik a költő.

Ceruzarajz
Szarka Géza emlékének (részletek)
Nem találkoztunk egymással, holott ugyan

azokat az utcákat, tereket jártuk a Répce mal

mainál, a Béni tónál, Felsőbüki Nagy Pál háza 
előtt vagy a vasúti sínek mentén…. Nem talál
koztunk, mégis tudatunk és érzelmeink alap
ján e közösséghez kötődünk. E tájhoz, mely 
szülőföldünk, szellemi, lelki otthonunk…… Mi 
még ismerjük nagyanyáink, szépapáink szava
it – aptya, orca, föcske, cice, szómaszál, bagla , 
vagyis azokat a fogalmakat, melyeket elvittek 
őseink Kháron ladikján a csönd végtelenébe…

Nem találkoztunk a Csordahajtó szög
letében sem, hova gyermekkoroddal a múlt 
lopódzik Az éjjeli vendég, Gyémántcipő, A mi 
céhmesterünk novelláid láttató soraival. E viz
lóbüki tudattal, hol hajdan a Répce áradásakor 
víz öntötte el az utcát, vallod: „Kicsiben: Ma
gyarország volt az én falum.”

…És a Répcéig hazakacsmargó szívvel visz 
a gőzmozdony Budapestre, Székesfehérvárra, 
az Alpokon túlra…. Visz a vonat bennünket is, 

múltad zsákjából kikandikáló bükieket. És száll
nak a zsoltáros évek, szállnak századok óta.

A kötet megvásárolható a Tourinfó Iro-
dában. v

Csavarvonal

Varga Diána

Csavarvonal – Büki Attila

Megköszönjük tisztelt támogató-
inknak a 2012. évi személyi jövede-
lemadójukból a Fülöp Dezső Evan-
gélikus Alapítványnak felajánlott 1% 
összegét, mintegy 100.000,-Ft-ot, 
amelyet a gyermekek és fiatalok kö-
zött végzett munkában használtunk 
fel programfinanszírozásra.
Egyben kérjük, hogy a jövőben is támo
gassák gyülekezeti alapítványunkat, a 
Fülöp Dezső Evangélikus Alapítványt 
(adószáma: 18897140118), valamint 
a Magyarországi Evangélikus Egyházat 
(technikai száma: 0035).
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Tisztelt Elnök Úr!
A Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei 
Szövetsége képviseletében engedje 
meg, hogy gratulációnkat fejezzük ki 
az egykor vágóhídként, majd lőtérként 
működő épületből történő Egyesületi 
Horgásztanya kialakításához. Ismerve 
a Leader pályázati rendszerek nehézsé-
geit külön is elismerésre méltó a gyors 
és eredményes projekt megvalósítás.

A pályázati projekt előkészítése és 
megvalósítása során Bük Város Önkor-
mányzatával kialakított példaértékű kap-
csolatuk egyértelműen mutatja, hogy 
Önök kiváló módon képviselik a horgász-
közösség érdekeit.

Nagy örömmel tölti el Szövetségünket, 
hogy a Büki Horgász Egyesület szerveze-

tünk tagja és reméljük a tervezett Bük-Gó-
ri tározó, illetve a Répce folyó kapcsán a 
jövőben lesznek közös horgászati fejlesz-
téseink, eredményeink.

A sikeres horgászközösség elkötelezett 
vezetők, segítők önkéntes munkája nélkül 
nem jöhet lére, ezért Önnek és a jelenlegi, 
valamint az előkészítésben résztvevő elő-
ző vezetőségi tagoknak elismerésünket 
és a horgászközösség nevében kifejezett 
köszönetünket átadni szíveskedjék. 

Kívánom Önöknek, hogy az új Hor-
gásztanya használatba vétele és folyama-
tos szépítése, „belakása” olyan élményt je-
lentsen közösségüknek, mint amit maga 
a horgászat jelentett Jimmy Carter-nek az 
Amerikai Egyesült Államok 39. elnökének 
a következő nyilatkozatában: 

„Elnökségem alatti nagy nyilvános ese-
mények közül egyik sem volt olyan emlé-
kezetes pillanata életemnek, mint amikor 
apámmal együtt horgásztam.” 

Munkájukhoz további sok sikert és jó 
egészséget kívánva, horgászüdvözlettel: 

Vaskeresztes, 2014. december

Puskás Norbert 
ügyvezető elnök 

Gratuláció 

A Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei 
Szövetsége, mint közhasznú szervezet a 
saját tevékenységi területén immáron 
harmadik alkalommal hirdette meg a 
„Horgász Karácsony” elnevezésű ado-
mánygyűjtő programját. 

A program célja volt, hogy karácsony 
közeledtével a fiatalok is kipróbálhassák a 
horgászatot, mint szabadidős tevékeny-
séget, és megtapasztalhassák a halfogás 
örömét. A november elején elindított 
adományprogramra szép számmal érkez-
tek felajánlások. A használt, de jó állapotú 
pecás felszereléseket az adományozóknak 
a Szövetség partnereinél lehetett leadni. 
A szervezők sikerként könyvelik el, hogy 
a horgászok által felajánlott és kiosztott 
adományok becsült értéke meghaladta a 
100.000 Ft-ot. Sikeres pályázatok Bük: Vas-
vári Ramon, Kadarkuti Dominik, Németh 
Olivér, Csonka Bence, Rédecsi Dominik.

Az óévbúcsúztatót szilveszterkor tartot-
tuk a felújított horgász-tanyán (közösségi 
házban). Külön köszönet Standi Gábornak, 
Balogh Jenőnek (főszponzorok), valamint 
Kadarkuti Andrásnak és Farkas Gyulának és 
másoknak a közreműködésért.

További információk: értesítjük horgász-
társainkat, hogy a fogási naplókat a helyi 
vezetőségi tagoknak, illetve a tógazdáknak 
szíveskedjetek leadni, legkésőbb 2015. feb-
ruár 15-ig. Az idei horgász jegyeket 2015. 

január végén kapjuk meg a megyei szövet-
ségtől. Ezért ezek kiadása csak ezután tör-
ténhet (várhatóan a hétvégeken a műve-
lődési házban). Az idei horgász bál február 
21-én lesz a Fürdő étteremben, melyre min-

denkit szeretettel várunk. A tombolatárgya-
kat, felajánlásokat, kérjük, Szabó József HE 
elnök, illetve Kajtár László és Kovács Ákos 
alelnökök részére juttassák el.

Szabó József HE Elnök

Horgászfelszerelések a karácsonyfa alatt...

A sikeres pályázók
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  Büki ÚjságAktuá l i s

A Büki Újság második felelős szerkesz-
tőjeként öt évig éltél, lélegeztél velünk 
együtt. Fiatalon, valamivel túl a harmin-
con vállalkoztál egy önkormányzati lap, a 
Büki Újság szerkesztésére. Igaz, megfele-
lő szakmai végzettséggel és gyakorlattal 
is rendelkeztél, mégis nagy kihívás volt 
számodra (ráadásul egy felelősségteljes 
főállás mellett), de a bükiek számára is. 
Az első lapszámok után aztán már nem 
voltak kétségeink: jó volt a választás. 
Hozzáértéssel, felelősséggel, pontosan, 
megbízhatóan végezted a munkádat. Jó 
hangulatú szerkesztőségi értekezleteken 
ismertük meg kedves, megnyerő egyéni-

séged, munkaszereteted. Kiderült, hogy 
van humorérzéked, ami elengedhetetlen 
ahhoz, hogy az élet nehézségeit köny-
nyebben vegyük. Megtapasztalhattuk, 
hogy tiszteled, becsülöd mások munká-
ját, hogy toleráns vagy más nézetekkel, 
véleményekkel szemben.

Bük nem „hétköznapi” kisváros. Itt min-
dig történik valami, már csak a gyógyfür-
dő okán is. Éppen ezért kellett hetente 
akár többször is Bükre autóznod, hiszen 
nagyobb eseményekről, konferenciákról, 
átadásokról szerkesztőként Neked kellett 
tudósítanod. Sok száz kilométer, sok-sok 
megírt oldal, sok riport, beszélgetés, cikk, 

fénykép, sok új ismeretség, barátság az öt 
év mérlege. Közben férjhez mentél, kisfi-
ad született, a Büki Újság azonban –férjed 
segítségével – akkor is pontosan elkészült. 
Nem tudom, kaptál-e bükiektől elisme-
rést, dicsérő szavakat egy-egy lapszám, 
riport kapcsán. Most, hogy önként meg-
váltál a felelős szerkesztőségtől – tudjuk, 
új, felelősségteljes megbízatásod van -, 
megköszönjük az öt évet, azt, hogy Veled 
dolgozhattunk. Családi életedhez sok bol-
dogságot, munkádhoz sok sikert, jó ered-
ményeket, elismerést kívánunk!

A Büki Újság szerkesztőbizottsága  
nevében: Galambos Ferencné

január 22. 18.00: „Szállj költemény” – Kele-
men Zoltán és Varga Richárd előadóestje 
a Magyar Kultúra Napja alkalmából. Hely-
szín: Büki MSK Színházterme. A belépés 
ingyenes!
február 6. 20.00: Asszonyfarsang. Helyszín: 
Büki MSK Sportcsarnoka. Belépő: 1.000,-Ft
február 11. 15.30: Tavaszi Mesebérlet – 
Budai Bábszínház előadása. Helyszín: Büki 
MSK Színházterme
február 12. 08.00: Torkos csütörtök – Vá-
rosi disznóölés Helyszín: Bük, Kóczán-ház. 
Hivatalos megnyitó: 15.00 Belépés ingye-
nes! Kóstolójegy: 800,-Ft
február 17. 16.00: Húshagyókeddi farsangi 
felvonulás. Helyszín: körforgalomtól a ren-
dezvénytérig, Büki MSK Atriuma
március 10. 19.00: Dunai Tamás „Szavakat 
fúvok” című önálló estje. Helyszín: Büki 
MSK Színházterme

Köszönjük, Ági!

A Büki MSK 
programjai

A Büki Újság megjelenésekor már a 
báli szezon elején járunk. Szerencsére 
Bükön minden adott a farsangi vidám 
ünnepségekhez: vannak jó éttermek 
és vannak jókedvű bükiek, akik szíve-
sen báloznak. Akik aztán még elhívják 
a környékbeli rokonokat, ismerősöket.

A farsangot, a báli szezont a Fürdő ét-
teremben a horvátok nyitják január 24-én, 
de ugyanaznap a Vadász Étteremben van a 
Nyugdíjas Iparosok találkozója is.

Február hatodikán egy büki specialitást 

Rendezvények a báli szezonban Bükön

Bükfürdő Turizmusáért díjazottja 2014:  
Horváth Róbert

Iskolai rendezvények
Az Felsőbüki Nagy Pál Általános és Szakiskola iskolai rendezvényei januárban, február-
ban a következőképpen alakulnak:
2015. január 23. péntek 15.00 – Felsős farsang – műsorok a Művelődési Központban
2015. január 30. péntek 17.00 – 11. évfolyam szalagavatója – a szalagfeltűzés, mű-
sor a Művelődési Központ Színháztermében, majd a Fürdő Étteremben folytatódik a 
szalagavatói bál
2015. február 6. péntek 17.00 – 12. évfolyam szalagavatója – uaz, mint a 11. évfolyam
2015. február 13. péntek – alsósok farsangja a Művelődési Központban

rendeznek a sportcsarnokban, ekkor lesz 
az Asszonyfarsang. A hagyományoknak 
megfelelően felkerekednek az asszonyok, 
lányok, hozzák a kis kosárban az enni és 
innivalót. A hölgyek először megtekintik 
a maguk által összeállított műsort, fellép 
a sztárvendég, majd tánc kezdődik addig, 
amíg bírják.

Február hetedikén a Fürdő Bál ezúttal 
a Greenfield Szállodában lesz, itt adják át 
a Büki turizmusért díjat is a TDM vezetői. 
Ugyancsak hetedikén báloznak az iparosok 
a Fürdő Étteremben.

Február 12-én, Torkos Csütörtökön érde-
mes lesz kilátogatni a Koczan házhoz, mert 
a korábbi falusi disznóölések hangulatát 
varázsolják vissza a dolgos résztvevők. Ké-
szül itt minden, mi szem-szájnak ingere. A 
Kóstolási jegy megvásárlásával lehet kipró-
bálni az ízeket.

Február 17-én, Húshagyó kedden jel-
mezes farsangi felvonulásra hív mindenkit 
a város. A körforgalomtól az Atriumig tart 

a vonulás, majd minden jelmezes bemu-
tatkozik. A zsűri dönt a legszellemesebb, 
legjobb jelmezekről. Mindenki megkóstol-
hatja a farsangi fánkot, és forró tea mellett 
rophatja a táncot.

Február 21-én a horgászok a Fürdő Étte-
remben zárják az idei báli szezont.
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Központi orvosi ügyelet – február
Bük, Eötvös u. 2/a. • Tel: 06 94/358-558

E g é s z s é g ü g y

Októberben lesz 15 éves a büki men-
tőállomás. Annak idején 5 fővel indul-
tak, de az idők folyamán felfejlődött a 
létszám. Jelenleg 5 orvos és mentőtiszt, 
6 ápoló, 6 gépjárművezető látja el a 
feladatokat. A  kollektíva zöme szom-
bathelyi, egyik gépkocsivezető büki és 
ketten a környező településekről jár-
nak be.12 órás szolgálatot teljesítenek. 
A hétköznapokon egy 24 órás esetkocsi 
3 fővel, és egy 10 órás nappalos kocsi 
2 fővel áll készenlétben, hogy azonnal 
induljon, ha riasztás van. A speciális fel-
szereltségű esetkocsi majdnem kórházi 
szintű eszközökkel van ellátva. Az esz-
közök hordozhatók, 3 táskában vannak, 
hisz nagyon sokszor gépjárművel nem 
megközelíthető a páciens.

Folyamatosan kapnak új mentéstech-
nikai eszközöket részben a központjuktól, 
részben adományok útján. Bármilyen prob-
lémával fordulhatnak a büki önkormányzat-
hoz is, támogatják a mentőállomás műkö-
dését. Általában egy évben 1000 riasztásuk 
van. 2014-ben közel 1100 kivonulásuk volt. 

Az esetek zöme belgyógyászati jellegű: rosz-
szullétek, szív- és vérkeringési problémák. 
Másik nagy csoport a balesetek, sérülések. 
A karácsonyi és szilveszteri időszak csende-
sen zajlott Bükön és környékén. Az ünnepek 
nem hoztak több munkát a mentősöknek.

Munkájukat nagyban segítené, ha idő-
ben értesítenék őket. Az a tapasztalatuk, 
hogy mindenki inkább kivárja, hogy mi tör-
ténik a beteggel. Gondolván, majd elmúlik a 
fájdalom, a rosszullét.

Volt már hogy veszítettek el beteget, 
ami lelkileg nagyon megviseli őket. Ilyen 

esetekre 3 éve működik a mentősöknél 
egy csapat, akik szaksegítséget nyújtanak, 
segítenek feldolgozni a megrázó eseteket. 
A  maguk módján is igyekeznek segíteni 
egymásnak azzal, hogy megbeszélik mi 
történt. Minden reggel a gépjárművezető 
ellenőrzi a gépkocsi állapotát, meghibáso-
dás nem lehetséges, ha indulni kell. Min-
den vonulás után újra töltik a mentősök az 
orvosi készletet. Nem hiányozhat semmi, 
amikor éles helyzetben mentenek. Mielőtt 
kifogyna a készlet újra töltik a raktárukat. 
Egy jó tanács. Mindenképpen hívjanak 
mentőt rosszullétkor, hirtelen fellépő erős 
fájdalom érzésekor, nehogy késő legyen. 
Amikor a mentőket hívják, van néhány fon-
tos adat, amit mindenképp jó, ha elmon-
danak a diszpécsernek. Az eset helye, ahol 
a rosszullét, baleset történt. A páciens ma-
gánál van e, hányan vannak, kell e segítség 
a kiszabadításhoz. És nagyon fontos, hogy 
valaki az utcán várja az érkező mentőautót, 
legyen pontos a házszám, ne kelljen keres-
gélniük a mentősöknek, mielőbb a beteg-
hez jussanak. B. E.

Bükön 15 éve van mentőállomás

1. Vasárnap Dr. Bencsik István
2. Hétfő Dr. Bence Zsolt
3. Kedd Dr. Szilasi Imre
4. Szerda Dr. Szilasi Imre
5. Csütörtök Dr. Földi Sándor
6. Péntek Dr. Nagy Gábor
7. Szombat Dr. Bencsik István
8. Vasárnap Dr. Szilasi Imre
9. Hétfő Dr. Szirmai László
10. Kedd Dr. Szilasi Imre

11. Szerda Dr. Szilasi Imre
12. Csütörtök Dr. Sudár Zsuzsanna
13. Péntek Dr. Földi Sándor
14. Szombat Dr. Sudár Zsuzsanna
15. Vasárnap Dr. Petró Andor
16. Hétfő Dr. Szirmai László
17. Kedd Dr. Szilasi Imre
18. Szerda Dr. Szilasi Imre
19. Csütörtök Dr. Sudár Zsuzsanna
20. Péntek Dr. Müller András

21. Szombat Dr. Földi Sándor
22. Vasárnap Dr. Nagy Gábor
23. Hétfő Dr. Bence Zsolt
24. Kedd Dr. Szirmai László
25.Szerda Dr. Bencsik István
26. Csütörtök Dr. Szilasi Imre
27. Péntek Dr. Müller András
28. Szombat Dr. Petró Andor

Esetkocsi
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Már nagy a népszerűsége a tavaly indí-
tott tornának, hiszen jelen volt a megye 
színe, java. 

20 csapat nevezett be a versenyre. Őket 
négy csoportra osztották. A  60 mérkőzé-
sen nagyszerű összecsapásokat láthatott a 
nagy létszámú publikum. Az elődöntőkbe 
négy csapat jutott be: a Black Jack FC, a 

Petrovics Apartmanház, az FC Bunstift és a 
Vulcano Energia. A bronz csatában a Vulca-
no Energia legyőzte a Petrovics Apartman-
házat, a döntőben pedig az FC Bunstift volt 
jobb a Black Jack FC-nél.

A szombathelyi és kőszegi játékosokból 
álló csapat vitte el a kupát. A bükiek most 
egy második és negyedik hellyel vigaszta-

lódtak. A  torna legjobb mezőnyjátékosa 
Imre János (FC Buntstift), gólkirálya Gug-
csó Benjámin (Black Jack) 18 góllal, leg-
jobb kapusa pedig Szakály Dávid (Vulcano 
Energia) lett.

A szervezőknek nagy terveik vannak, hi-
szen országos szinten és még több csapat-
tal kívánják kibővíteni a tornát.

II. Sportbüfé Teremlabdarúgó Torna
Bük, 2015. január 3-4.

Az idei esztendőben immár hatodik 
alkalommal rendezik meg a népszerű 
TDM foci kupát, melyre várjuk az (arany) 
csapatok jelentkezését!

Nevezési feltételek: büki, bükfürdői lak-, 
szék- vagy telephellyel rendelkező egyesü-
letek, vállalkozások, magánszemélyek lega-
lább 5+1 fős csapatai.

Nevezéskor az alábbi adatok feltünteté-
sét kérjük: Csapat neve, résztvevő játékosok 
száma, résztvevő játékosok neve. Egy csa-
pat a cserejátékosokkal együtt maximum 
10 főből állhat. Helyszín: Városi Sportcsar-
nok, Bük. Időpont: 2015.02.11. (szerda), 
12.00 óra. A VI. TDM Kupára történő jelent-
kezés határideje: 2014.01.30.A nevezés tör-
ténhet írásban az  info@visitbuk.hu  címen, 
vagy személyesen a Tourinform vagy Tou-
rinfo irodáink egyikében.

Nevezési díj: 2.000 Ft / játékos, amely 
tartalmazza a díjátadó vacsora részvételi dí-
ját is. Természetesen idén is van lehetőség 
arra, hogy a játékosok a díjátadó vacsorára 
kísérőt hozzanak magukkal, az ő részvételi 
díjuk szintén: 2.000,-/fő, amelyet a nevezési 
díjjal egyszerre kérünk befizetni.

A Kupán való részvétel feltétele a neve-
zési díj legkésőbb 2015. február 10-ig való 
(csapatonként egy összegben) készpénzes 
befizetése információs irodáink egyikében 
(Tourinfo / Tourinform). A nevezési díjak 
befizetésére a játék napján már nem lesz 
lehetőség! Kérjük, ezt mindenki vegye fi-
gyelembe! FONTOS! Nemzeti Bajnokság 
(NB I., NB II., NB III.), valamint Futsal I. osz-
tályban játszó focisták részvétele a kupán 
nem megengedett!

A Kupa fődíja: Vándorserleg.

VI. TDM férfi futball kupa

Black Jack FC Bunstift FC Fotó: Büki László – Vaskarika

Felhívás a Szélesy József emléktornára
A Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár, valamint a Büki TK labdarúgó szak-
osztálya idén január 23–25. között rendezi meg a hagyományos Szélesy József 
emléktornát. Nevezéseket január 19-ig fogadnak el, jelentkezés és bővebb infó: B. 
Szabó Dominiknél (30/777-6866) és Csonka Józsefnél (30/532-0446)

A Trió TV adásait elérheti, 
később visszanézheti:

www.triotvdunantul.hu 
honlapon.
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Az idei évben ünnepli a Büki Testedzők 
Köre  magalakulásának 95. évforduló-
ját immár megújult elnökséggel. Még 
a tavalyi évben lejárt a korábbi veze-
tés mandátuma, így december 11-én 
közgyűlést tartottak. A jelölő bizottság 
előzetesen elvégezte a feladatát, a köz-
gyűlés pedig választott.

A választás eredményeként a BTK új el-
nöke Galamb Orsolya lett. Az elnökséget a 
szakosztályok képviselői alkotják. Kézilabda: 
Szabó Róbert, Bősze Tamás, asztalitenisz: 
Schmidt László, Németh Gyula, kosárlabda: 
Polgár Kornél, Ruzsicska Gábor, sakk: Kos-
suth Lajos, Dömötör Ferenc, labdarúgás: 
Pereznyák Martin, Csonka József.

Megválasztották a két alelnököt is, ők 
Schmidt László és Szabó Róbert lettek.

Az egyesületi törvény alapján Szám-
vizsgáló Bizottságot is választottak, ők hi-
vatottak az egyesületi működés pénzügyi 
ellenőrzésére. Tagjai: Göcsei Imre, Sárvári 
Márta, Sövegjártó László.

Az elnök és a két alelnök azonnal mun
kához látott, mert sürgető feladat volt a TAO 
pénzek, támogatások összeszedése. Miért 
volt sürgős ez a feladat?

Galamb Orsolya: Az utánpótlás csapatok 
működését korábban kiírt TAO pályázatok 
alapján segíthetik cégek, amelyek a társasá-
gi adójuk egy részét feltölthetik a szakosz-
tályok ( kézilabda, kosárlabda, labdarúgás) 
számlájára. Erre a támogatásra december 
20-ig szerződést kell kötni azokkal a cé-
gekkel, amelyek akkora nyereséggel ren-
delkeznek, hogy ezt meg tudják és meg is 
szeretnék nekünk tenni. Mivel a pályázat 
által elnyert összeg a labdarúgó szakosztály 
részére még nem volt meg, a kézilabdáé-
ból és a kosárlabdáéból egy kisebb rész 
hiányzott, ezért igyekeztünk támogatókat 
keresni. Nagy részére sikerült is, de az idő 
rövidsége miatt nem a teljes összeget. 
A fennmaradó részt az év közben TAO elő-
leget fizető cégek segítségével remélhető-
leg sikerül teljesen feltöltetnünk.

Bükön jelenleg legnépszerűbb sportág a 
női kézilabda. Ez a szakosztály továbbra is 
kitűnően teljesít. Hogyan áll a téli felkészülés?

Galamb Orsolya: Egy kis szünet után, ja-
nuár elején kezdődtek meg az edzések a ké-
zilabdás felnőtt illetve az ifi csapatunknál is. 
A kimagasló teljesítmény a lányok kemény 
munkájának az eredménye, és most már 
teljes erővel készülnek a tavaszi szezonra.

A labdarúgóknál nagy a gond. Milyen 
megoldási lehetőséget látnak?

Galamb Orsolya: Igen, megújul a felnőtt 
csapat, és emellett új edzője és új szak-
osztályvezetője is van a labdarúgásnak. 
Kemény háttérmunka folyik, hogy Bük 
csapata ismét felálljon és sikeresen szere-
pelhessen. Köszönet azoknak, akik ebben 
bármilyen módon segítséget nyújtanak.

varga

Új vezetés a 95 éves klub élén

A BTK sakk szakosztálya rendezte meg 
Bükön a XIV.KENESEI-ERNHARDT kis-
térségi sakkviadalt, amelyen, 20 fő vett 
részt. Bük, Csepreg, Lócs, Bő, Gór, Mes-
terháza, Tömörd, Bükfürdő, Szombat-
hely képviseltette magát. 

A versenyzőket Kenesei László köszön-
tötte, majd Dániel Tibor a sakk szakosztály 

vezetője, a verseny bírája ismertette a le-
bonyolítás szabályait. 

A verseny végeredménye: 1. Ávár Zsolt 
Szombathely 6 pont, 2. Néveri Tibor Bük 
5,5 pont, Farkas Attila Csepreg 4,5 pont, 
Dömötör Ferenc Bük 4,5 pont, Mesterházy 
Ernő Bük 4,5 pont, Tompa Árpád Csepreg 
4,5 pont.

A kupát, az érmeket, az okleveleket 
Kenesei László és Ernhardt Benedek ad-
ták át. 

Az egész napos verseny helyszínét biz-
tosító Kenesei László nagyszerű vendég-
látásban részesítette a versenyzőket.

Dániel Tibor
szakosztályvezető

Sakk verseny

fotó: dr. Csonka Dénes

Keressen bennünket az interneten is!

www.buk.hu
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Legutóbbi ülésén a képviselő-testület 
a Bük, Bükfürdő Közhasznú Turisztikai 
Egyesület jövő évi terveivel ismerkedett.

A büki egyesületnek jelenleg 143 tagja 
van. Weboldaluk segítségével az utazó bár-
mikor tájékozódhat a szabad szobákról, és a 
közvetlen online foglalás is megoldható. 

Az internet térhódítása, a megváltozott 
utazási szokások és az okostelefonok, táb-
lagépek elterjedése indokolttá tette a Bük, 
Bükfürdő Közhasznú Turisztikai Egyesület 
weboldalának mobil optimalizálását.

A turisztikai egyesület számára lényeges, 
hogy a fürdőváros hírei, eseményei, vala-
mint az online szállásfoglalás lehetősége a 
legszélesebb formában elérhető legyen a 
weboldal látogatói számára, így ha az érdek-
lődő iOS vagy Android operációs rendszerű 
(okostelefon vagy tablet) készülékkel nyitja 
meg böngészőjében a weboldalt, akkor is 
könnyen és egyszerűen megtalálja az őt ér-
deklő információkat. Fontos, hogy ugyanaz 
a tartalom jelenik meg a mobil eszközön és 
számítógépen is, így naprakész és teljes ér-
tékű tájékoztatást nyújt, valamint a webolda-
lon található nyelvek is megjeleníthetőek. Az 
optimalizálásnak köszönhetően a rendszer 
felismeri a készülékeket és automatikusan 
tölti be a weboldal mobil változatát, amely 
a telefonok, vagy tabletek kijelző méretének 
megfelelő felbontásban, jól olvasható mó-
don jeleníti meg a tartalmat. 

Szervezetünk megalakulása óta jelentős 
szerepet vállal a turistákat szolgáló infra-
struktúra fejlesztésében. 2009-es alapítása 
óta információs iroda, kerékpárkölcsönzők, 
sportpark, Kneipp park és Nordic walking 
utak létesültek. A tavalyi LEADER pályázatnak 
köszönhetően egységes árusító pavilonokat 

vásároltunk, amelyekkel a nyári rendezvé-
nyeken és az adventi vásáron már találkoz-
hattak a látogatók. Ezt a vonalat termelői piac 
létesítésével kívánjuk folytatni, amelyhez első 
lépésként felmértük a helyi termelők körét, 
valamint tevékenységüket. 

A marketing aktivitás ugyancsak fontos 
feladata TDM szervezetünknek, amely fő-
képp Bük, Bükfürdő imázsának javításában 
játszik szerepet. Ezt a munkát egészítik ki a 
tagok egyedi marketingtevékenysége (ar-
culat kialakítása, megfelelő fényképek, nap-
rakész információk, internetes portálokon 
való megjelenés, saját honlap folyamatos 
fejlesztése), a magas színvonalú és egyedi 
szolgáltatások biztosítása, a maximális ven-
dégközpontúság és a menedzserszemlélet 
kialakítása, melyek nélkül hosszú távon nem 
érhető el eredmény.

 A 2014-es év egyértelműen sikeresnek 
mondható, a külföldi és belföldi vendégéj-
szakák száma egyaránt növekedett, amivel 
a régió fürdővárosai között egyedül mi büsz-
kélkedhetünk. A Vas megyébe látogató ven-
dégek fele az idén Bükfürdőt választotta! 

Ezt az eredményt következetes munkával 
érte el a szervezet: Bük, Bükfürdő a tavalyi 
esztendőben különösen sokat szerepelt az 

online és az offline médiában. Kiemelt fi-
gyelmet jelentett az egyik kereskedelmi té-
vécsatorna műsorában való egyhetes nyári 
megjelenés, mellyel Bük és Bükfürdő sok 
újdonságát sikerült megmutatni a nézőknek, 
ami az ismertségen kívül mérhető vendég-
forgalom növekedést is generált. 

A turisztikai vásárokon való megjelenés 
szerepe a megváltozott foglalási szokások 
miatt némileg háttérbe szorult, ennek elle-
nére egy olyan kiemelt turisztikai desztináció, 
mint Bük, ezekről sem mondhat le. Így már 
január közepén saját standdal jelenünk meg 
a bécsi Ferien Messén, februárban pedig a 
budapesti Utazás kiállításon leszünk jelen. 

A 2015 évre fordítható források a marke-
ting munka, a nagyrendezvények és eddigi 
beruházásaink fenntartási költségei között 
oszlanak meg. Nyertes pályázat egyelőre 
nem segíti a munkát, terveinket a befizetett 
tagdíjakból, köztük a legjelentősebb önkor-
mányzati részből, valamint egyéb bevételei-
ből tudja megvalósítani a TDM szervezet. Az 
év első felére várható az Európai Bizottság 
által közzétett akadálymentes pályázatunk 
elbírálása. Ennek célja, hogy a fürdőhely fel-
készülten várja a mozgáskorlátozott, kisgyer-
mekes és időskorú vendégeket.

Bízunk abban, hogy 2015. évben – az előző 
évekhez hasonlóan– számos új és visszatérő 
vendéget köszönthetünk fürdővárosunkban.

Büki turisztikai információk

A TDM csapata

Közel negyedszázada annak, hogy egy 
amerikai vadőr elindította a Squirrel Ap-
preciation Day nevű mozgalmat, amely-
ből kialakult a mókusok világnapja. 

2015. január 21-én első ízben kapcso-
lódtunk a jeles naphoz, és Toboz Ottó 
parkjainkban, valamint lakóövezetünkben 
élő akrobatikus ügyességű, bájos rokonai 
számára téli csemegét helyeztünk ki a vá-
ros több pontján. A kertekbe, parkokba 
látogató vagy ott élő mókusok alapvető 

tápláléka a mandula, a narancs, az alma, de 
kedvelik a diót, mogyorót és a kukoricát is. 
A téli időszakban kevésbé találnak eledelt, 
ezért minden „adománynak” örülnek. Gon-
doljunk rájuk a hidegebb hónapokban, és 
lehetőség szerint helyezzünk ki minél több 
pontra táplálékot!

A világnapon irodáinkba betérő vendé-
geink számára is készítettünk meglepetést, 
Toboz Ottót, a büki öko-mókust ábrázoló 
hűtő mágnest adtunk ajándékba. 

Mókusok világnapja – január 21. 

Keresse a buk.hu honlapon 
a Büki TV adásait.

Minden kedden este hétkor 
új adással jelentkezünk.
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