
Heteken keresztül láthattuk, hogy a ben-
zinkút melletti területen egy fúrótorony 
működik. Decemberben már Németh 
Csabától, a Büki Gyógyfürdő Zrt. műszaki 
igazgatójától megtudtuk, sikeres volt a 
fúrómunkások kutatása, mert megtalálták 
a keresett termálvizet. Utoljára 1972-ben 
állították üzembe azt a kutat, amelyből ezt 
az 55-56 fokos gyógyvizet kinyerték. Az 
utóbbi években már annyira lecsökkent a 
kút vízhozama, hogy már a medencék fel-
töltése is nehezen ment. A VIKUV szakem-
bereinek sikerült azt a lencsét megtalálni-
uk 1100 méter mélyen, amelyből az induló 
56 fokos víz a saját erejéből a felszínre tör. 
A  termálkút mellett a kút előkészítésben 
rész vett politikusok, szakemberek tartot-
tak sajtótájékoztatót.

Dr. Németh Sándor, Bük város polgármes-
tere vázolta a történteket:

A Büki Gyógyfürdő Zrt., amely a létesít-
ményt ellátó kutakat üzemelteti, jelezte már 
felénk: az utóbbi időben komoly gondod okoz 
a vízellátás a 3-as számú kútban. Lecsökkent 
a nyomás, valószínűleg mélyebben történt 
dugulás, és kevesebb vizet is bocsát ki. Szük-
séges lenne egy új kút megfúrása. Egyébként 
ez több, mint évtizedes probléma, korábban 
ezt nem orvosolták. Most viszont a társaság 
jelzését figyelembe véve az önkormányzat 

Új termálkutat fúrtak Bükfürdőn

felvette a kapcsolatot a magyar állammal, il-
letve annak képviselőjével a Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelővel, és így állt össze ez a hármas. 
A Büki Gyógyfürdő Zrt, illetve a két fő tulajdo-
nos, Bük Város Önkormányzata és a Magyar 
Nemzeti Vagyonkezelő foglalkozott kiemelten 
ezzel a témával az elmúlt másfél évben. Bük 
Város Önkormányzata képviselői mind a társa-
ság felügyelőbizottságában, igazgatóságában, 
illetve közgyűlésén is felerősítették ezeket a 
hangokat, tehát a társaság jelzését. A Nemzeti 
Vagyonkezelőnek a delegáltjai a felügyelőbi-
zottságban, az igazgatóságban, és a közgyű-
lésben is felkarolták az ügyet, és melléálltak. 
Ágh Péter országgyűlési képviselő is ebben az 
ügyben tárgyalt a Nemzeti Vagyonkezelő elnö-
kével Dr. Szivek Norberttel. Magam is szemé-
lyesen egyeztettem az ügyben, és így született 
a megállapodás. Egy teljesen tiszta tulajdon-
viszonyokkal rendelkező területen van a régi 
3-as kút, érthető hogy ugyanezen a területen 
fúrják meg a 9- es számú kutat. Ugyan a terület 
fele részben önkormányzati, fele részben állami 
tulajdonban van, de a létesítendő kút szakmai 
előkészítését a közös társaságunkra bíztuk. 
Százkettő millió forint ennek a kútnak a fúrása, 
fele részben az állam finanszírozza, fele részben 
pedig Bük város önkormányzata. A lebonyolí-
tója pedig a Büki Gyógyfürdő Zrt. volt. 

(Folytatás a 3. oldalon)

Vörös Imre, Dr. Németh Sándor, Ágh Péter a sajtótájékoztatón

Az elmúlt év bizonyára sokáig emlékezetes 
lesz, hiszen tavaly ünnepeltük a település 
első említésének 750 éves évfordulóját, 
25 éves volt az Aratófesztivál, 10 éves volt 
a Büki Gyógy-Bornapok, 50 éve volt Bükön 
az előző évszázad árvize, 150 éve adták át a 
„Déli Vasútvonalat”, amelyen Bük vasútállo-
mása is működik, 15 éves Bükön a mentőál-
lomás, 25 éve alakult meg a rendszerváltást 
követően az első büki önkormányzat, 20 
éve indult Bükön a szakképzés.

Minden ilyen összeállítás, válogatás az 
elmúlt év történéseiből személyfüggő, ez a 
szerkesztő által fontosnak vélt információk 
összessége. Nem volt könnyű a rengeteg 
esemény között válogatni. Nem teljes a 
leltár. Az összeállításhoz a Büki Újság tavalyi 
lapszámait használtam.

Januárban még csak arról tudósítot-
tunk, hogy Balogh Lajos korábbi kutatásai 
alapján Bük első írásos említése egy bir-
toklevélhez kapcsolódik, amely latin nyel-
vű dokumentum valószínűleg egy grazi 
levéltárban lehet. A  büki római katolikus 
templomban is van egy tábla, ezzel a szö-
veggel: „A település első írásos említése is 
1265-ből származik.”

Dr. Németh Sándor polgármester kuta-
tása során aztán rátalált az eredeti doku-
mentumra, amely a Magyar Tudományos 
Akadémia kézirattárában kitűnő állapot-
ban megtalálható. Így teljes bizonyítást 
nyert a 1265-ös dátum.

Januári esemény volt a BTK közgyűlése, 
ahol új elnököt választottak Galamb Orso-
lya személyében. A báli szezon kiemelkedő 
eseménye volt a Fürdőbál. Bükfürdő Turiz-
musáért díjat kapott Bittenbinder Miklós, 
aki 19 éven át volt a fürdő vezetője. 

(Folytatás a 4. oldalon)
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Az elmúlt 25 évben 
a testületek tagjai voltak:

Baranyai Lajos
Baranyai Róbert
Boda Zoltán
Bodorkós László
Cser Csaba
Galambos Ferencné
Gelle József
Giczi Nikoletta
Horváth Lajos
Major Ágota
Major Gyula
Németh Jenő
Németh Sándor dr.
Németh Violetta
Patthy Sándor ifj.
Pereznyák Zoltán
Pócza Balázs
Pócza Csaba
Ruzsicska József
Szabó József
Szanyi Ida
Szele Ferenc dr.
Szidoly László id.
Taródi Lajos
Udvardi Zita
Elhunyt képviselők:
Guzmics István
Gyurácz József id.
Jánossy János dr.
Kajtár Péter
Szélesy József
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A karácsonyt áldásos istentiszteleti találko-
zásokban ünnepelte a gyülekezet, amelyet 
megkoronázott a gyermekek és fiatalok 
istentiszteleti szolgálata egy mai csengésű 
karácsonyi darabbal. Szilveszter előtt pedig 
egy újabb találkozásra került sor a kangas-
niemi-i testvérgyülekezetünk ifjúságának 
két tagjával, akik nem hivatalos utazásra 
érkeztek Magyarországra, többek között 
Bükre. Egyikük Tero Kemppi, a gyülekezet 
képviselő-testületének elnöke, felügyelője. 
A december 29-i találkozáson szó került a 
tervezett közös részvételről a 11. Szélrózsa 
Evangélikus Ifjúsági Találkozón. A két gyü-
lekezet nyár óta folytat párbeszédet arról, 
hogy finn testvéreink ez év júliusában 
nagyobb csoporttal érkeznének Magyar-
országra – fiatalok és az igazgatólelkész, 
Matti Tolvanen együtt. A program még ki-
alakulóban van. Mindkét részről reméljük, 
hogy megvalósul a találkozás a 2016-os 
Mátrafüredi Szélrózsán és itthon, Bükön is.

Az újév a bábcsoportunk számára is 
örömteli módon kezdődött: felkérést 
kaptunk a szervezőktől, hogy a 2016-os 

Készülődések  
az evangélikus gyülekezetben

Az ünnepeltek

Országos Evangélikus Bábfesztiválon ne 
csupán az idei új darabunkkal lépjünk fel, 
hanem a tavalyi Dicsőítő sziklák c. báb-
játékot is adjuk elő jutalomjátékként a 
résztvevőknek és az érdeklődőknek. 

Mind a nyári találkozó, mind a bábos 
fellépések sok munkát igényelnek. Ehhez 
reméljük Isten segítségét és a gyülekezet 
imádságát.

 Simon Réka 
evangélikus lelkész

www.bukfurdo.hu

HIRDESSEN KEDVEZŐ 
ÁRON A BÜKI ÚJSÁGBAN!
Ízelítő a hirdetési tarifáinkból:
1/1 oldal 40.000 Ft + ÁFA
1/3 oldal 17.000 Ft + ÁFA
1/2 oldal 20.000 Ft + ÁFA
1/4 oldal 12.000 Ft + Áfa
Áraink 2010. óta változatlanok!  
Lapunk minden büki családhoz eljut!

Kapcsolat: 06 20 431 37 37

Bük Város Önkormányzata decemberi testü-
leti ülése ünnepivé vált. Nemcsak a közelgő 
karácsony tette ilyenné, hanem az ülésen 
a 17. napirendi pont tárgyalását követően 
megemlékeztek az önkormányzatiság 25. év-
fordulójáról. Meghívták a testületben koráb-
ban és jelenleg is dolgozó közel harminc kép-
viselőt, Dr. Szele Ferenc és Horváth Lajos volt 
polgármestereket, Szabó József volt jegyzőt. 
Dr. Németh Sándor polgármester köszön-
te meg az elődök és a jelenlegi képviselők 
munkáját. Ünnepi köszöntőjében elmondta, 
hogy nagy munkát végeztek a rendszervál-
tást követő testületek, hiszen a település vá-
rossá vált, a környék meghatározó gazdasági, 
kereskedelmi, kulturális centrumává fejlődött. 
A város idegenforgalma folyamatosan jól tel-
jesít, új vállalkozások jöttek létre. A  város jó 
gazdálkodása eredményeképpen van fede-
zet a következő évek fejlesztési terveire.

Képviselőket, polgármestereket, jegyzőket köszöntötték

Majd a képviselők, polgármesterek egy 
emléklapot vehettek át, és a nyomdából az-
nap kikerülő Magyarország kincsestára soro-

zat Bük könyvét. A közös fotózást követően 
a baráti beszélgetések felelevenítették az el-
múlt negyedszázadot. Varga Zsolt
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A Szülőföld Kiadó Magyarország Kin-
csestára sorozatában egy új könyv je-
lent meg Bük címmel. 

Tóth Tamás intézményvezető köszöntöt-
te a megjelenteket. A  könyv alcímét idéz-
te: Kincsek, értékek, hagyományok Bükön. 
Amikor Bükön létrejött az értéktár bizottság, 
akkor kezdték számba venni a település ér-
tékeit. Ez a bizottság egy kicsit másképp 
indult a munkával, mert a munka során 
elsősorban a még meglévő helyi értékeket 
vették számba. Ez a munka volt a könyv ki-
induló pontja. – Jó Vas megyeiként Bükre 
érkezni- mondta dr. Kondora Bálint a me-
gyei közgyűlés alelnöke. – Több kötetet is 
ajánlottam már a közönségnek a Szülőföld 
Kiadó Magyarország kincsestára sorozatból, 
de ez a könyv különleges. Ez egy vastag 
könyv, tele értékes tartalommal, gyönyörű 
képekkel. Annyi érték van ebben a viszony-
lag kisebb városban, hogy valóban meg le-
het tölteni ezt a könyvet. Érdekes lesz majd 
10-20-30 év múlva beletekinteni a könyvbe, 
és összehasonlítani, hogy mi változott.

(Folytatás az 1. oldalról)
Az eredményről Vörös Imre, a Büki Gyógy-

fürdő Zrt. vezérigazgatója számolt be:
Ez a víz, ami feljön az új kútból ugyano-

lyan, mint a 3-as számú kútból feljövő, tehát 
valószínű ugyanazt a lencsét találta meg a 
mostani fúrás. Ez egy kalcium – magnézium 
tartalmú, nagyon magas ásványanyag tartal-
mú víz, kb. 8–9000 mg/ liter az ásványanyag 
tartalom. A  hőmérséklete 56 fokos, és 1100 
méter mélyre kellett lefúrni. 30 méterrel mé-
lyebbre, mint a mostani, régi kút. 

Mikor lehet ezt a vizet használni a fürdőben? 
Mikor tudják a medencéket ezzel tölteni?

Technikailag már lehetne, de az engedé-
lyeket meg kell várni, a vizsgálat most folyik. 
Másrészt még a műszaki átadás is folyamat-
ban van. Tehát addig még nem a miénk a 
kút, amíg nem vettük át a kivitelezőtől. El kell 
innen vonulni a fúrótoronynak, utána még 
vannak helyreállítási munkák, kerítés építés, 
meg egyebek. De maga a víz most már be-
adható a fürdőbe, tehát technikailag megol-
dott, csak meg kell várni amíg a vizsgálatok 
befejeződnek.

Ágh Péter országgyűlési képviselő is részt vett 
a lobbi tevékenységben:

A Bük könyv bemutatója

Új termál kutat fúrtak Bükfürdőn

Dr. Németh Sándor polgármester szerint 
egy folyamat eredménye ez a könyv. A tele-
pülési értéktár bizottságok létrehozása volt 
az egyik forrása a műnek. – Igyekeztünk az 
előző években is folyamatosan fotóztatni a 
város eseményeit, épített értékeit. Kialakult 
egy szép állomány. Kaptunk egy 800.000 
forintos támogatást a helyi értéktár pályáza-
ton. Ezt a támogatást használtuk fel a könyv 
kiadásához. Böcskör Katalin tanárnőt kérte 
fel a kiadó a könyv szövegének megírására. 
Az idegenforgalmi részt Horváth Lívia, a kul-

A könyvbemutató szereplői

Ha Bük történetét nézzük, akkor azt lát-
hatjuk, hogy nagyon sok mindenre lehetünk 
büszkék, de ami a város fejlődését leginkább 
előre mozdította, az az esemény volt, amikor 
olajat kerestek, és végül talán nagyobb kin-
cset találtak. Hiszen, ami a város turisztikai 
fejlődését biztosította, az a termálvíz volt. 
Azonban az akkor megtalált kincset mindig 
gondozni kell, mindig tenni kell azért, hogy 
megfelelő módon tudja a város és a fürdő ki-
használni az ebben rejlő lehetőségeket. Ezért 
fontos volt, hogy egy évtizedes álmot meg 
tudjunk valósítani, nevezetesen, hogy újabb 
termál kutatásokat tudjanak megtenni a szak-
emberek. Ennek kapcsán állhat itt most ez a 
torony, ehhez egy komoly összefogásra volt 
szükség. Szükség volt benne a magyar állam-
ra, szükség volt a büki önkormányzatra is és 
a fürdő vezetésére. Vörös Imre vezérigazgató 
úr egy évvel ezelőtt tájékoztatott a tervekről, 
ezt követően a Magyar Nemzeti Vagyonkez-
előhöz, a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz, 
és a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz 
fordultam, ők voltak az illetékes szervek az 
állam részéről, hogy az engedélyek, a hoz-
zájárulások és a források megérkezzenek. 
Mindez megtörtént és most itt állhat ez a 

turális részt Tóth Tamás írta. A  fotókat Büki 
László és Csepregi Tibor készítette. Többször 
kellett egyeztetni az anyagot, hogy egysé-
ges szemléletű legyen. A  könyv három 
nyelven jelent meg, így a külföldi turisták is 
forgathatják a könyvet. A Büki Gyógyfürdő 
Zrt. is vásárolt belőle 200 darabot. Jó szívvel 
tudom ajánlani a könyvet ajándékozásra is, 
mert a könyv színes, érdekes – zárta gondo-
latait a település polgármester.

Böcskör Katalin arról beszélt, hogy a 
könyv anyagának összeállításában hasz-
nos segítség volt Szabó József és dr. Gyu-
rácz Ferenc korábbi Bükről szóló munkája. 
A legnagyobb kihívás az volt, hogy el kel-
lett igazodni az óriási információs tenger-
ben. Egy informatív, mai kötetet hoztak lét-
re, amelyet a nagyon jó érzékkel készített 
és válogatott fotók tesznek kinccsé. Abban 
reménykednek a szerzők, hogy a büki lako-
sok, a turisták, de még az iskolás gyerekek 
is szívesen forgatják majd a könyv lapjait.

Varga Zsolt

torony, amely megfelelő vizet tudott találni, 
hogy ezzel hozzájáruljunk Bük további fejlő-
désének a biztosításához. Bük számos lábon 
áll, szerencsére komoly ipari potenciál van itt, 
de emellett nyilvánvalóan nem maradhat el a 
fürdő állandó fejlesztése, ezt szolgálja ez a kút 
és ezt szolgálja a közeljövőben meginduló 
gyógyhely program is. 

Említette a gyógyhely programot, ez egy 1,6 
milliárd forintos beruházás lenne, egymilliárd 
forintos pályázati támogatással. Mekkora a 
valószínűsége, hogy ehhez megkapja Bük a tá-
mogatást? 

Azért dolgozunk a polgármester úrral, a 
város képviselőtestületével, hogy a gyógy-
hely programban Bük is és Sárvár is sikeresen 
tudjon indulni és részt venni. Azért mondom 
Sárvárt is, mert a választókerületem olyan sze-
rencsés helyzetben van, hogy két gyógyhely 
is található benne. Bízom abban, hogy mind 
két városnak a fejlesztéséhez hozzá tudnak já-
rulni ezek a források, hiszen ha van egy ilyen 
kincsünk, amit a föld rejt, akkor az abban rej-
lő lehetőségeket mindig is ki kell használni. 
A  kormány ezért is indította el a gyógyhely 
programot, amelyben azt gondolom, hogy 
Büknek ott a helye.  Varga Zsolt

2 0 1 6 .   J a n u á r   2 9 .        3



Büki Újság  

Nyárköszöntő koncertjét a Pannon Cigány-
zenekar.

Szabó Noémi, az iskola 8. osztályos tanu-
lója kapta 2015-ben az Ablánc-díjat.

Gyémánt diplomát vehetett át Major 
Gyuláné és Csonka Jenő, aranydiplomát 
kapott Szamos Ferencné, ők hatvan illetve 
ötven éve diplomáztak.

A Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola és 
Szakiskola 7. évfolyamos diákjai a Határtala-
nul pályázat keretében Felvidéken töltöttek 
felejthetetlen napokat.

Megnyílt a Bükfürdői Termelői Piac. 
A  volt buszpályaudvar területén, a piacon 
és alkalmi vásáron, a környéken lakó terme-
lők kínálták portékáikat. A piac óriási érdek-
lődés mellett nyitott, de a későbbiekben is 
sok vásárlót vonzott.

Az Európai Mobilitási Hét programjaival 
és az ehhez kapcsolódó marketing munká-
val „Marketing Gyémánt 2015” díjat nyert a 
Bük, Bükfürdő Közhasznú Turisztikai Egye-
sület.

A BTK sikercsapata, az NB II-ben szereplő 
női kézilabda csapat ismét ezüstérmes lett. 
Udvardi Zsanett, a csapat kapitánya, 150 
góllal a gólkirály lett.

Testvér gyülekezeti szerződést kötött a 
Büki Evangélikus Gyülekezet a finnországi 
Kangasniemi Evangélikus Egyházközség-
gel. A  10 fős büki delegációt Simon Réka 
lelkész vezette.

Elsőáldozás és bérmálás volt a Szent 
Kelemen katolikus templomban. A bérmá-
láson Dr. Pápai Lajos Győr Egyházmegye 
Püspöke szolgálta a nagykorúság szentsé-
gét 18 fiatalnak.

A Bük, Bükfürdő Közhasznú Turisztikai 
Egyesület szakmai segítségével kiadták 
Szabó József tanár helytörténeti kutatása-
inak, kéziratainak a felhasználásával a Büki 
recepteskönyvet.

2015-ben is sikeres volt az ETNO-FOLK 
Forgatag. Az elmúlt években a magyar 
népzene, a világzene volt középpontban, 
most a balkáni zene szórakoztatta a közön-
séget.

25 éves volt az Aratófesztivál. Aranyka-
lászok, búzakeresztek címmel Bodorkós 
András szerkesztésében a Szülőföld Kiadó 
gondozásában jelent meg egy reprezenta-
tív kiadvány.

 Az Aratófesztiválon a hagyomány je-
gyében hintókon, szekereken érkeztek az 
aratóbandák a búzaföldre. Nézők százai 
figyelték a színes népviseletbe öltözött ka-

szásokat, marokszedőket. A 25. Büki Arató-
fesztivál bebizonyította, hogy negyedszá-
zad után is van varázsa a rendezvénynek.

Másfél évtizedes kapcsolat van Bük vá-
ros és a német Illingen között. Wolfgang 
Sholl elöljáró vezetésével egy városi dele-
gáció érkezett a büki ünnepi napokra.

Roma Gasztronómia napot rendeztek a 
helyi roma önkormányzat szervezésében. 
Este Kökény Attila adott koncertet az Atri-
umban.

A büki gyerekek a Balaton mellett az 
Erzsébet táborban pihenhettek, egy csa-
patnyian Horvátországban táboroztak, az 
itthon maradóknak a könyvtárosok szer-
veztek Mesetábort, a Sok-Szín-Pad Társulat 
pedig színjátszó tábort szervezett. A  Büki 
Horgász Egyesület gyermektábort szerve-
zett az ifjú horgászoknak. Az evangélikus 
gyülekezet is megszervezte a hagyomá-
nyos nyári táborát.

2015-ös év legnagyobb rendezvénye 
a Gyógy-Bor Napok és Gasztrofesztivál 
volt. Öt napon át öt színpadon több, mint 
hatvan produkciót láthatott a közönség. 
A  Csík zenekar koncertje volt az első nap 
legkedveltebb programja. A  második nap 
a Cimbaliband előadásában hangzott el a 
fesztivál dala: „Bük, Bük, Bükfürdő, gyógyvi-
ze, gyógybora gondűző”.

Pénteken a kicsit talán hazainak is számí-
tó Ocho Macho mozgatta meg a közönsé-
get.

A szombati meglepetés volt a Margaret 
Island, akik a nyár óta már nagyon befutot-
tak.

Vasárnap aztán a Quimby együttes re-
kordokat döntögetett, a közönség alig fért 
el nekik kialakított területen. Nagyon jó buli 
volt.

Nyáron több alkalommal is ellátogatott 
Bükre a Szamóca Színház. Csiperke és Csu-
porka a kisvonattal és gyerekekkel körbe-
járta a települést, majd a Koczan ház udva-
rán mesejátékot mutattak be.

Horvát nemzetiségi napot tartottak az 
Atriumban. 

Eredics Béla ezen a nyáron is újdonságot 
hozott a büki színpadra. „Nejlon és Bakelit, 
avagy vissza a hatvanas évekbe”- címmel 
örökzöld slágerekkel jelentkeztek.

Nagyüzem volt a Büki Sportcentrum-
ban. Itt készültek a bajnokságra a DVTK, a 
Mezőkövesd, a Siófok, az FTC utánpótlás 
csapatai.

(Folytatás az 5. oldalon )

V i s s z at e k i n t é s

Visszatekintés 2015-re
(Folytatás az 1. oldalról)

A báli sorozat legnépszerűbb rendezvénye 
az Asszonyfarsang volt, ahol közel ötszáz 
hölgyet szórakoztatott Szép Bence, Hevesi 
Tamás és a Spontán zenekar.

A Turizmus Zrt. rendezvényén adták át 
Pálffy Tamásnak „Az év TDM menedzsere” 
címet.

Rangjának megfelelően rendezték meg 
a XV. Szélesy József Teremlabdarúgó Em-
léktornát, 25 csapat részvételével.

Közmeghallgatást szervezett az önkor-
mányzat, Dr. Németh Sándor polgármester 
tájékoztatta a résztvevőket a 2015-ös ter-
vekről.

Ismét nagy sikere volt a Koczán ház ud-
varán rendezett disznóölésnek.

Palya Bea mutatta be a Nő című leme-
zét.

A nemzeti ünnepen Némethné Kabay 
Ilona „Vas Megye Önkormányzata Szolgá-
latáért Egészségügyi Tagozata” kitüntetést 
kapott. A BRUFK megrendezte a korosztá-
lyos Dr. Szalai Ferenc emléktornát.

Bük Város Önkormányzata 25 millió 
forintot ítélt oda a büki civil szervezetek 
2015-ös támogatására. Dr. Zacher Gábor 
az Olvasószemüveg rendezvénysorozat 
keretében a gyerekeknek és a felnőtteknek 
tartott egy-egy előadást.

A Bükfürdő Vívó Kupán 540 8-14 év kö-
zötti sportoló vett részt a három napos so-
rozatban. Kiállítást és megemlékezést tar-
tottak az 1965-ös árvíz büki eseményeire 
emlékezve.

Az önkormányzat elbírálta a 750 éves 
jubileumi évhez kapcsolódó intézményi 
és egyesületi pályázatokat és a tervezett 5 
millió forint helyett 10 millió forinttal támo-
gatta a programokat.

A bükki füves ember, Szabó Gyuri bácsi 
előadását a sportcsarnokban kellett meg-
rendezni, annyian szerették volna hallani az 
előadást.

A Szakma Kiváló Tanulója Versenyen or-
szágos 5. helyen végzett Lehoczky László a 
szakiskola tanulója.

Büki Boksz Gálát tartottak a tornacsar-
nokban a kőszegi bokszolók segítségével, a 
rendezvény célja volt egy büki szakosztály 
elindítása.

Jól szórakoztak a versenyzők és a nézők 
a Részek az egészért városi játékos vetél-
kedőn. Az öt csapat a város egy-egy részét 
képviselte.

Már ötödik alkalommal tartotta sikeres 
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  Büki Újság

megjelentek a veterán autók. Közel hatvan 
régi autó versenyzett a környéken.

1865. szeptemberében indult meg a 
vasúti közlekedés a Sopron-Bük-Szombat-
hely-Nagykanizsa vasútvonalon. A  jubile-
um alkalmából emléktáblát avattak a büki 
vasútállomáson.

„Az ősz kincsei Csodaországban” cím-
mel programsorozatot szervezett az óvo-
da gyerekeknek. A programba bevonták a 
szülőket és testvéreket is.

Bük Város Önkormányzatának jelen-
tős támogatásával kiadták Szabó József: 
A  Büki Evangélikus Egyházközség törté-
nete című művét, amelyben az író 1975-ig 
dolgozza fel és meséli el a gyülekezet éle-
tének eseményeit. Az azóta eltelt 40 évet 
a gyülekezet lelkésze, Simon Réka mutatja 
be. A  könyvet a Magyar Nyugat Könyvki-
adó adta ki.

750 hangjegy címmel a Zene világnap-
ján koncertet szerveztek a város művészeti 
csoportjai. Szerepelt a Napvirág és a Kel-
tike csoport, a Clemens Madrigálkórus, a 
Büki Női Kar, a Répcementi Férfikar, a Da-
nica Horvát Kórus.

A Szent Mihály Napi Forgatag keretén 
belül lecsófőző versenyt rendeztek. A ver-
senyt a hét nevezett közösség közül a Für-
ge ujjak csapata nyerte.

Újraavatták a Mária-szobrot Felsőbü-
kön. A  Büki Városvédő és Városszépítő 
Egyesület az önkormányzattól nyert pá-
lyázati pénzen felújíttatta a Nagy Pál utcá-
ban elhelyezett szobrot, melynek eredeti 
megalkotása egy büki család tragédiájá-
hoz kötődik.

A település írásos említésének 750. év-
fordulójára egy köztéri alkotás elkészíté-
sét tervezte az önkormányzat. Megbízták 
Nagy Csaba helyi képzőművészt, egyetemi 
tanárt az alkotás elkészítésével. A művész 
elkészítette a formabontó, egyedülálló 
Idősíkok című alkotását.

15 éves a mentőállomás. Egy könyv is 
megörökítette a másfél évtized történetét.

A Dunántúl legnagyobb szállodaipari 
beruházása folyik a Caramell Szállodában. 
Új szállodai szárny épül 62 szobával, 400 
főt befogadó konferencia központ létesül, 
új wellnes részleggel bővül a szálloda, me-
lyet az idei év közepén szeretnének meg-
nyitni.

Folyamatosan növekszik a vendégéj-
szakák száma Bükön – tájékoztatta a tes-
tületet Spilenberg Andrea, a Bük, Bükfürdő 

Közhasznú Turisztikai Egyesület elnöke. 
Az átlagos növekedés egy év alatt 4%, de 
a szállodáknál az utóbbi három évben ez 
16,6 %.

II. Bükfürdő Kupa Nemzetközi Szabad-
fogású Birkózó Versenyt rendeztek a sport-
csarnokban. A bükiek eredménye: 3 arany, 
1 ezüst, 2 bronzérem.

„Találkoztak, el is vesztek” címmel dol-
gozták fel a büki Szalai Veron balladáját.

A büki Apartman Hotel a vezető szállás-
közvetítő év végi közönség szavazásán a 
3 csillagos kategóriában a második helye-
zést érte el.

A város 750 éves évfordulójához kötő-
dően a Büki H5 Postagalamb Egyesület 
galambversenyt hirdetett. 98 tenyésztő 
közel ezer galambot nevezett a versenyre. 
A  versenygalambokat a 750 kilométerre 
lévő Wittenbergből indították július 20-án. 
A  győztes galamb 82km/óra átlag sebes-
séggel repült haza.

A megnövekedett igények miatt a 
sportpályán a füves és a műfüves pálya 
már kevésnek bizonyult. A látvány sportá-
gak támogatása lehetőséget biztosít arra, 
hogy az egyesületek sportberuházásokat 
támogassanak. A  BTK TAO pályázatának 
összegégével és az önkormányzat támo-
gatásával egy harmadik, füves pálya épül-
het.

Húsz éves a szakképzés Bükön. Ünne-
pi rendezvénnyel emlékeztek meg arról, 
hogy 20 évvel ezelőtt indult az akkori büki 
általános iskolában a szakképzés. Szaká-
csokat és pincéreket képeznek, akiknek 
nincsenek elhelyezkedési gondjaik.

Az idei évben is az Atrium volt az adven-
ti vasárnapok helyszíne. A TDM faházikói-
val a feldíszített, kivilágított tér hangulatos 
volt. A műsorokban a büki együttesek sze-
repeltek.

A Civil parkban állították fel az új városi 
betlehemet. A bábokat Pethő Ferenc alkot-
ta, a betlehemet Szaksz István készítette.

Meseíró pályázatot hirdetett a Büki Mű-
velődési és Sportközpont, Könyvtár. A be-
érkezett mesékből egy könyvet adott ki a 
Szülőföld Kiadó Varázsvíz címmel.

A 2015-ös decemberi önkormányzati 
ülésre meghívták az elmúlt 25 év büki kép-
viselőit, polgármestereit, jegyzőit. A  város 
polgármestere emléklapot adott át a volt 
és jelenlegi választott képviselőknek, pol-
gármestereknek.

Varga Zsolt

V i s s z at e k i n t é s

Visszatekintés 2015-re
(Folytatás a 4. oldalról)

A nyarat is kihasználva folyamatosan 
készültek a büki beruházások. Az árvíz által 
megrongált Fekete úti hidat teljesen ujjá 
kellett építeni. A  Marx utcában 2014-ben 
volt a beruházás nagy része, kicserélték, 
levitték a föld alá az infrastruktúra elemeit, 
2015-ben kapta meg az utca a fedő aszfalt 
réteget. Az utca építése folytatódik a ját-
szóparkig, szilárd útburkolaton, villanyvilá-
gítás mellett lehet közlekedni. Bükfürdőn 
egy nagyobb beruházás előkészítéseként 
kiköltöztették a buszpályaudvart. Az ön-
kormányzat megvásárolta a Büki Gyógy-
fürdő Zrt.-től téli bejárat előtti parkot, s 
így a buszpályaudvar területével együtt 
2,6 hektáros összefüggő területre tervezi 
a város az új üdülőhelyi központot. A Sza-
badidő Központ melletti utat meg kellett 
erősíteni, hogy a buszok új útvonala ne 
károsodjon. A  Polgármesteri Hivatal mel-
letti szennyvíz átemelőt kiköltöztették a 
műfüves pálya melletti területre. Az Ipar 
utcában új vezetékeket kellett kiépíteni az 
esővíz elvezetésére. 

Bük 750. éves jubileuma alkalmából 
megjelent Hetyéssy István 1972-ben ké-
szült monográfiája.

A Vasi Szemle 2015/4. száma Bük város 
történetét, jelenét dolgozta fel.

 Pályázat útján új vezetőt választottak az 
önkormányzat tulajdonába került Parkom 
Nonprofit Kft. élére. A  testület a pályázok 
közül Hetényi-Holpert Mónikát bízta meg 
a vállalkozás vezetésével.

Közösen ünnepelt Bükön a megye és 
a város. Az államalapításról a megyei köz-
gyűlés és a büki önkormányzat a büki ren-
dezvényen emlékezett meg. Felavatták az 
újjávarázsolt világháborús emlékművet. 
Ágh Péter országgyűlési képviselő mon-
dott köszöntő beszédet.

Bük volt a Magyar Dal Napja Fővárosa. 
Talán még soha nem szerepelt Bük a köz-
ponti sajtóban annyit, mint ezen esemény 
kapcsán. A  rendezvény ötletadója Presser 
Gábor nyitotta meg a napot. A  délutáni 
koncertsorozat az Expressz együttessel in-
dult, a Kowalsky meg a Vega formációval 
végződött. Közben pedig sokféle zenei íz-
lést szolgált ki a program.

Bezárt Bükfürdőn a méltán népszerű 
termelői piac. A  rendezvénnyel nagyon 
elégedettek voltak a vásárlók, akik között 
nagy számmal voltak jelen a cseh ven-
dégek, de a büki lakosok is. Bükön ismét 
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A képviselőtestület a költségvetési dön-
tés előtt,- miután már a koncepciót elfo-
gadta a testület- közmeghallgatást tart, 
hogy a város lakói is megismerhessék, 
véleményezhessék a városi költségve-
tési elképzeléseket. A közmeghallgatás 
testületi ülés is egyben, így az ülés elején 
Dr. Németh Sándor polgármester megál-
lapította, hogy a testület határozatképes, 
valamennyi képviselő jelen van.

Az ülés első témája Bük város környezet-
védelmi helyzete volt. Az infrastrukturális 
ellátás a városban jó, megfelelő minőségű a 
város ivóvize, megoldott a szennyvíz elveze-
tése, a tisztítás. Az esővíz elvezetés, bár nem 
fedett módon, de megoldott. Bükfürdőn 
kell megoldani az esővíz elvezetését. A vá-
ros áramellátása három irányból betáplálva 
biztosított, a város zajterhelése nem számot-
tevő. A város útjai rendben vannak, a kerék-
párutat és a járdát néhány helyen javítani 
kell. A közszolgáltatások jól működnek.

A második témakör a város 2016-os 
pénzügyi terve volt, amelyet szintén Dr. 
Németh Sándor mutatott be. Először egy 
visszatekintést vázolt az előző év nagyobb 
beruházásairól. 

A Dózsa György utca felújítása 63 millió 
forintba került, a Marx utca belterületi teljes 
közmű és burkolat megújítása 80 millió fo-
rint volt, majd az utca folytatásában a burko-
lat és a közvilágítás 86 millió forintba került. 
A Fekete-híd teljes megújítása – amelyet a 
víz megrongált – 16,5 millió forint volt.

Bükfürdőn a Szabadidő Központ melletti 
utca átépítése, buszforduló kialakítása 28,5 
millió forintba került. A VOG melletti út bur-
kolatépítése 26 millió forint volt. Közel 13 
millió forintból korszerűsítették az óvoda 
fűtésrendszerét. Az Ipar utcában a csapa-
dékvíz elvezetésre 34 milliót, a szennyvíz 

rendszer rekonstrukciójára 41 milliót, az út 
korszerűsítésére, a járda építésére 65 millió 
forintot költöttek.

Az önkormányzat tulajdonában lévő Par-
kom Nonprofit Kft. gépparkjának fejleszté-
sére 20 milliót fordítottak. Az iskolai öltöző-
szekrények beszerzésének első lépcsőjére 
3,8 millió forintot költöttek. A város virágo-
sítása, fásítása 15 millióba került 2015-ben.

Az elmúlt év végén a város lekötött tarta-
lék pénze 1 milliárd forint volt. Ez képezheti a 
2014-2020 közötti uniós projektek önrészét, 
a sajáterős beruházások pénzügyi alapját.

A város a pályázatok mellett elsősorban 
önerejére támaszkodhat, hiszen amíg 2010-
ben a költségvetés központi elvonása Bük-
től 32 millió forint volt, az 2016-ban már 199 
millió forint.

A város tudatosan készült az új 7 éves pá-
lyázati ciklusra. Bükfürdő területén az elmúlt 
évi vásárlásokkal együtt most 2,6 hektár egy-
befüggő területe van az önkormányzatnak, a 
fürdő központjában. Erre a területre szeretne 
az önkormányzat megvalósítani egy 1,6 mil-
liárdos fejlesztést, amelyből Bükfürdő egész 
központja megújulna. Ez akkor lehetséges, 
ha a gyógyhelyek számára kiírt pályázaton a 
város elnyeri a maximális 1 milliárd forintos 
pályázati támogatást.

100 millió forintos pályázati támogatást 
remél a város a városközponti park kialakí-
tására, 200 milliót az ipari park bővítésére. 
A csapadékvíz elvezetésére Bükfürdőn 700 
milliós támogatás szükséges, a kerékpárút 
összekötésére 200 millió, energetikai korsze-
rűsítésre 150 millió forint. 

Önerős beruházásban valósítja meg az 
önkormányzat a Torkos soron egy kormá-
nyablak irodáinak a kialakítását, garázsok, 
raktárak építését 110 millió forint értékben. 
Bükfürdőn az autóbusz állomás kiköltözteté-

Közmeghallgatás volt Bük város 2016-os költségvetéséről

Tisztelt Bükiek!
Dr. Vágási Andrea betegeinél 2016.01.04-től a 
következőképpen alakulnak a rendelési idők: 

Hétfő: 8.00–12.00
Kedd:: 8.00–12.00
Szerda:: 8.00–12.00, valamint 15.00–18.00
Csütörtök:: 8.00–12.00
Péntek:: 8.00–12.00

A helyettesítést továbbra is Dr. Kator Miklós 
végzi.

sével megszűnt a fűtött váróhelyiség, ennek 
pótlására 10 milliót szán az önkormányzat.

A sajtóban már megjelent, hogy új kutat 
fúrtak Bükfürdőn, ennek a költsége 102 millió 
forint.

Bük város önkormányzata már korábban 
eldöntötte, hogy a szociális intézményét, 
amelyben jelenleg 14 idős bentlakó él, egy új 
épülettel mozgássérülteknek is használható 
24 fős intézményre bővíti. A megvalósításhoz 
azonban a kormányzattól kell egy befogadó 
nyilatkozat a +10 fő ellátására. A mostani, régi 
épületet idősek nappali otthonává alakítanák.

A BTK a látvány sportágak TAO pályázati 
támogatásából új futballpályát épít, ehhez az 
önkormányzat is hozzájárul 12 millió forinttal.

A Büki Gyógyfürdő Zrt. másfél milliárdos 
beruházást indít az attrakciók fejlesztéséhez.

A vázolt elképzelések jó része lépcsőze-
tesen valósul meg. A beruházások fedezete 
lehet a pályázati összeg, a tartalékolt egymil-
liárd forint. Ezenkívül Bük város önkormány-
zata éves helyi adóbevétele meghaladja az 
egymilliárd forintot. E három pillér biztosít-
hatja a város töretlen fejlődését.

A polgármester ezek után a részvevők kér-
déseire, felvetéseire válaszolt, a három órán át 
tartó közmeghallgatáson.  Varga Zsolt
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Bük határában hévíz kincsre leltek. A  feltárt 
hévíz hasznosítása Vas megye és Bük község 
vezetőinek jelentős problémát okozott. Elhatá-
rozták, hogy fürdőt építenek a kút környékén. 
1962. év augusztusától már idényjellegű hévíz-
fürdője van a településnek a fejlesztés és üze-
meltetés számtalan gondjával. A környékbeli-
ek hamar észrevették a hévíz gyógyító hatását, 
a fürdőzők létszáma egyre nőtt. Eleinte a Köz-
ségi Tanács, majd azután 12 évig a Vas megyei 
Víz- és Csatornamű Vállalat szakemberei látták 
el az üzemeltetői feladatokat, akik nagy gond-
dal fejlesztették a fürdőt és környékét. Egyre 
növekedett a fürdő medencék száma, az öltö-
zők, a parkterület kapacitása. 1972. októberre 
megépült a fedett fürdő, ezáltal már éven át 
fogadhatták a fürdővendégeket, megszűnt 
az idényjelleg. 1975. évben már közel 400 ezer 
fürdőző látogatója volt a gyógyfürdőnek.

A nagy hazai és külföldi érdeklődés, a 
növekvő vendégforgalom és az újabb fel-
adatok megvalósítása új szervezeti formát 
igényelt. Ezért a Vas Megyei Tanács az 1971. 
évi I.sz. törvény 10. § c) pontjában biztosított 
hatáskörénél fogva 1976. január 1-i hatállyal 
létrehozta a Büki Gyógyfürdő Vállalatot. Fel-
adata a meglévő gyógymedencék üzemel-
tetése, karbantartása, valamint az ezzel kap-
csolatos fürdőszolgáltatási igény kielégítése. 
A gyógyfürdő üzemelésével összefüggő lé-
tesítmények fejlesztése. A  gépkocsi parko-
lók kezelése, a büki gyógyvíz palackozása és 
forgalmazása. Reklám, propaganda és infor-
mációs szolgálat ellátása. A feladatok között 
szerepelt továbbá Bük-fürdő üdülőterület 
fejlesztésében való közreműködés, a Vas me-
gyei Idegenforgalmi Hivataltól üzemeltetés-
re átvett Éva kemping és motel, az épülő Ho-
tel Bük felügyelete, valamint a község északi 
részén lévő Kastélyszálló is.

A Büki Gyógyfürdő Vállalat menedzs-
mentje az első évben a gyógyfürdő nyári 
csúcsidényre való felkészítését tartotta a 
legfontosabbnak üzemelés biztonsági és 
karbantartási szempontból. A lelkes, alkalma-
zotti és fizikai állományú dolgozókkal karölt-
ve sikeresen helytálltak a fürdőszolgáltatás, 
vízellátás, távhőszolgáltatás, egészségügyi és 
kereskedelmi tevékenységeknél. A következő 
években már a fejlesztések terveztetésével 
és a lebonyolításával is foglalkoztak a napi 
teendőkön kívül. A  régi igények fokozatos 
teljesítésével a gyógyfürdő és környéke egyre 
jobban kiépült. 

A VÁTI tervező kollektívája a fejlesztési 
elképzeléseknél elsődlegesen a hévíz és 

anyagi bázisokra támaszkodtak, ugyanakkor 
figyelembe vették „A termálvíz üdülési és 
idegenforgalmi hasznosításának tervezése 
1977.” című ENSZ által támogatott regionális 
fejlesztési programot. 1980-as években a VI-
TUKI hidrogeológus munkatársai vizsgálták 
Bükfürdő környékének hévíz-földtani és me-
chanikai adottságait.

A büki gyógyvíz jó hírét egyre többen is-
merték és megtapasztalták annak jó hatását. 
Reumatológus szakorvosok gyógyították 
a betegeket. A  gyógy szolgáltatás 1976. év 
őszén a fedett fürdőben további helyiségek-
kel bővült. Ekkor már víz-alatti sugármasszázs, 
súly-, és kádfürdőn túl további masszázs he-
lyiségek és gyógytornaterem is rendelkezésre 
állt. A vállalat a gyógyfürdő mellett egy önálló 
fizioterápiás szakrendelőt építtetett, melyet 
átadott a Szombathelyi Markusovszky Kórház 
Rendelőintézet, részére. 

1976. évtől fokozatosan, majd ugrássze-
rűen nőtt az éves vendégforgalom az új szál-
lodák, panziók üdülők megépítésével. Egyre 
nagyobb lett az igény hideg vizes meden-
cékre, ezért 1980-ban egy 50 m-es úszóme-
dencét, később víztisztító berendezéssel és 
1984-ben egy új gyermekmedencét is üzem-
be helyeztünk, a vendégek nagy örömére. 
A parkterületen öltöző kabinokat építettünk.

A Büki Gyógyfürdő 25. éves jubileumát 
a Szabadidő Központ avatásával kapcsolták 
össze. Az avatáson a meghívott vendége-
ken kívül a Büki Gyógyfürdő Vállalat vezetői 
és dolgozói vettek részt. A  megyei tanács 
elnöke az Alkotmány napi megemlékezés 
után felelevenítette a fürdő negyedszázados 
történetét. „Kevesen hittek abban, amikor át-
adták az első medencét, hogy Bük-fürdő né-
hány évvel később országosan, sőt külföldön 

is ismert és kedvelt fürdő- és üdülőhely lesz. 
Akik magukénak érezték és érzik a fürdőt, so-
kat tettek és tesznek ma is a gyarapodásáért, 
s ezért mindenkinek köszönet jár.” 

A 80-as évek második felében az éves 
vendégforgalom tovább növekedett és tar-
tósan meghaladta a 900 ezer főt. A gyógy-
fürdő kapacitása egyre kevésbé bírta külö-
nösen tavasszal és ősszel a napi forgalmat. 
A  megyei vezetés belátta, hogy további 
hévizes medence épüljön a fedett fürdő 
mögötti területen. Ennek hévízellátására új 
termálkutat fúrtak.

A Büki Gyógyfürdő Vállalat szakemberei 
és dolgozói jól együttműködve igyekeztek 
a gyógyfürdő fejlesztését és üzemeltetését 
magas színvonalon elvégezni. Lehetőségük 
volt a magyarországi és külföldi fürdők kiala-
kítását, működését tanulmányozni, akár cse-
reüdültetések folyamán. Mindig igyekeztek 
a gyógyfürdő hírnevét megőrizni, a vendé-
geket vendégszeretően, kedvesen fogadni, 
kiszolgálni. Munkatársak, kollégák, családok 
működtek együtt a vállalat különböző te-
rületein erősítve fürdőszolgáltatás növekvő 
minőségi színvonalát, a műszaki biztonság-
gal együtt. A dolgozói kirándulások, sporte-
semények, vetélkedők, bálok stb. szolgálták a 
jó munkahelyi kapcsolatok kialakulását. 

A két tulajdonos önkormányzat ülése 
döntött a Büki Gyógyfürdő Vállalat zártkörű 
részvénytársasággá történő átalakulásáról. 
A negyven évvel ezelőtti eseményt felidézve 
és a vállalat munkatársainak 17 éves tevé-
kenységét megköszönve íródott a visszaem-
lékezés. Ezzel a döntéssel befejeződött a Büki 
Gyógyfürdő Vállalat tevékenysége, a gyógy-
fürdői feladatokat 1993. január 1-től a Büki 
Gyógyfürdő Zrt. végzi. Pup Vilmos 

40 éve lett önálló a Büki Gyógyfürdő Vállalat

A régi nagymedence
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templomszentelést és lelkészavatást vég-
zett, több templom renováltatása fűződik 
nevéhez. 1899-ben megalapította a kőszegi 
leányiskolát, mely később felvette nevét (az 
államosítás után technikumként működött). 
1889-től 1896-ig választmányi tagja, majd 
1896-tól 1907-ig elnöke volt a Magyar Pro-
testáns Irodalmi Társaságnak. Eközben nagy 
kiterjedésű irodalmi munkásságot is végzett: 
könyvet írt a szabadkőművességről, Luther-
ről, elkészítette magyarul Gusztáv Adolf svéd 
király életrajzát, két imakönyvet adott közre. 
1902-től az Egyetemes Énekügyi Bizottság el-
nöke volt, s új énekeskönyvet is megjelente-
tett. Több elbeszéléskötete napvilágot látott, 
számos cikk és tanulmány került ki tolla alól. 

Politikai szerepet is vállalt. 1907-ben beke-
rült a felsőházba, mivel ő volt a harmadik leg-
idősebb hivatalban lévő püspök. 1911-ben 
Ferenc Józseftől megkapta a II. osztályú Vas-
korona Rendet. A parlamenti szereplésen túl 
helyi szinten is részt vett a közéletben, mint 
Veszprém vármegye törvényhatósági bizott-
ságának tagja és Pápa városi képviselője. 

1916 nyarán lemondott lelkészi és püs-
pöki állásáról, és nyugdíjba vonult. Nyugdíjas 
évei alatt is sokat dolgozott a közért. Pápán 
tagságot vállalt az Állami Tanítóképző Intézet 
igazgatótanácsában, számos egyesület elnö-

ke volt. Az egyház megbízásából elvállalta az 
Egyetemes Agenda főszerkesztését. Tiszte-
letbeli elnöke lett a Luther Társaságnak. 

Pápán hunyt el 1925. május 3-án. Emlékét 
Pápán mellszobor és utcanév, Bükön utca-
név őrzi. A pápai evangélikus templom főbe-
járata melletti felirat:

GYURÁTZ FERENC
a hű lelkipásztor és püspök,
az evangélikus nőnevelés apostola,
Jézus Krisztus jó vitéze,
aki hittel és szeretettel
fáradhatatlan munkássággal
s példás önzetlenséggel
és áldozatkészséggel harcolta meg
az élet nemes harcát.
Ércnél maradandóbb emléke él
a hálás szívekben.
 Apost. Csel. XX.14., II. TIM. II. 3. és IV. 7-8. 1841-
1925.

400 évvel ezelőtt, 1616-ban kapott neme-
si címet Nagy Benedek – a családi legenda 
szerint: az Erdélyből menekülő Barcsay Bene-
dek, aki Nagyra változtatta nevét. Más forrás 
alapján: lédeci (ma Sopronhorpács része) 
jobbágy. Ő volt a Felsőbüki Nagy család őse.

Összeállította: Sági Ferenc

Büki évfordulók 2016. 
40 éve, 1976. január 1-én kezdte meg mű-
ködését a Büki Gyógyfürdő ZRT. jogelődje, a 
Büki Gyógyfürdő Vállalat. A gazdálkodó egy-
ség átvette a Szombathelyi Víz- és Csatorna 
Vállalattól a büki gyógyfürdő létesítménye-
it, a Vas megyei Idegenforgalmi Hivataltól 
pedig az Éva Kempinget és a Kastélyszállót, 
illetve az épülő Hotel Büköt (ma Corvus Ho-
tel). Számos fejlesztés kapcsolódik a vállalat-
hoz, ilyenek a fürdő belső és külső átalakítása, 
a Fizioterápiás Intézet és Fogászat, négyre-
keszes medence, 50 méteres úszómedence, 
pavilonsor, parkolók, a SZOT Szálló (ma: Hotel 
Répce) összekötő folyosója, Konferencia Köz-
pont, Bükfürdői autóbusz-állomás, stb. Mű-
ködése alatt elérte a fürdő a 904 000-es lá-
togatószámot, és vált országos jelentőségű, 
nemzetközi hírű intézménnyé. ( A 40 éves 
évfordulóval egy külön cikkben foglalkozunk 
– a szerkesztő.)

175 évvel ezelőtt, 1841. április 30-án szü-
letett góri eredetű, alsóbüki evangélikus job-
bágycsaládban Gyurátz Ferenc evangélikus 
lelkész, a dunántúli egyházkerület püspöke, 
a főrendiház tagja, író. Elemi iskolába a falu-
jában, a líceumba pedig Sopronban járt. Itt 
színjeles tanulóként szerkesztette a diákok 
kézzel másolt irodalmi lapját, a Bimbófüzért. 
Erre az időre esnek első novella- és verspró-
bálkozásai. A soproni tanulmányi befejezté-
vel egy rövid ideig Lócson volt nevelő, majd 
az 1866/67-es tanévet a hallei egyetem 
teológiai karán töltötte. A pécsi egyetem 
teológiai fakultásán doktorátust szerzett. 
Anyanyelvi szinten beszélte a németet és a 
latint, értette a franciát, olaszt, a hébert és az 
ógörögöt.

1867 őszén Sopronban avatták lelkésszé, 
Kővágóörsön lett segédlelkész, és a helyi 
algimnázium hitoktatója. 1868-1872. között 
Beled mezővárosban végzett lelkészi szol-
gálatot. Innen 1872-ben Pápára került lelki-
pásztornak. Csakhamar szélesebb körű kul-
turális, gazdasági és irodalmi tevékenységbe 
kezdett. A városban 1876-ban iskolai és nép-
könyvtárat, Evangélikus Nőegyletet alapított. 
1877-től szerkesztette a Pápai Evangélikus 
Egyház Évkönyvét, 1879-ben pedig létrehoz-
ta az iskolai takarékpénztárat és a Gyülekeze-
ti Gyámintézetet. 1883-ban Pápán felépítette 
az evangélikus templomot és paplakot.

1887-től a dunántúli evangélikus egy-
házkerület főjegyzője, 1893-ban Veszprém 
megyei esperes, majd 1895-ben a dunán-
túli kerület püspöke lett. Évente végigjárta a 
dunántúli kerület egyházközségeit, számos 

Az idei esztendőben immár hetedik alka-
lommal rendezik meg a népszerű TDM foci 
kupát, melyre várjuk az (arany) csapatok je-
lentkezését!

Nevezési feltételek:
– büki, bükfürdői lak-, szék- vagy telephely-

lyel rendelkező egyesületek,  vállalkozások, 
magánszemélyek legalább 5+1 fős csapatai.

Nevezéskor az alábbi adatok feltünteté-
sét kérjük:

– csapat neve
– résztvevő játékosok száma
– résztvevő játékosok neve
Egy csapat a cserejátékosokkal együtt 

maximum 10 főből állhat.
Helyszín: Városi Sportcsarnok, Bük
Időpont: 2016.02.18. (csütörtök), 12.00 óra
A VI. TDM Kupára történő jelentkezés ha-

tárideje: 2016.01.30.
A nevezés történhet írásban az info@vi-

sitbuk.hu címen, vagy személyesen a Tou-
rinform vagy Tourinfo irodáink egyikében.

VII. TDM férfi futball kupa 
Nevezési díj: 3.500 Ft / játékos, amely tar-

talmazza a díjátadó vacsora részvételi díját is.
Természetesen idén is van lehetőség 

arra, hogy a játékosok a díjátadó vacsorára 
kísérőt hozzanak magukkal, az ő részvételi 
díjuk szintén: 3.500,-/fő, amelyet a nevezési 
díjjal egyszerre kérünk befizetni.

A Kupán való részvétel feltétele a neve-
zési díj legkésőbb 2016. 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. osztályban játszó fo-
cisták részvétele a kupán nem megengedett!

A Kupa fődíja: Vándorserleg
További technikai részletekkel a nevezés 

lezárását követően szolgálunk.
Várjuk a csapatok nevezéseit! 
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Amikor a Hotel Caramell elé érkeztem az 
autómmal már látni lehetett, hogy ma 
valami más történik, mint a szálloda meg-
szokott napjai. Két hatalmas fehér limuzin 
állt a parkolóban. A szálloda ajtaján be-
lépve, mosolyogva üdvözöltek az Esküvő 
kiállításon.

Az első pillanatban látszott, hogy nagyon 
sokan vannak. Így felvetődött bennem, hogy 
talán újból trendi lett a házasságkötés. De az 
is látszott a fiatal párokon, fontos nekik, hogy 
életük kiemelkedő eseményén minden rész-
let tökéletes legyen.

Egresits Georgina marketing vezetőtől 
megtudom, hogy több, mint kétszáz látoga-
tó volt kíváncsi a kiállításra, és az ifjú párok egy 
részét elkísérték a szülők, családtagok.

A kiállításon mindent megtalálhattak a pá-
rok, ami egy trendi, 2016-os esküvőhöz szük-
séges. Természetesen kínáltak menyasszonyi 
ruhákat, cipőket, vőlegény öltözeteket el-
adásra, vagy bérelni is lehet. Gyönyörű meny-
asszonyi csokrokat láthattunk. Jegygyűrűből 

Esküvő kiállítás

K u lt ú r a

is nagy volt a kínálat. Lehetett fotóst, videóst, 
DJ-t, zenészeket, rendezvényszervezőket, vő-
félyt választani.

A gyönyörűen megterített asztalok is a vá-
lasztékot biztosították, a Villa Rosato gyönyö-
rű tortákat, süteményeket sorakoztatott fel. 
De ezeket nem csak csodálni lehetett, hanem 
a jó választáshoz meg is kóstolhatták a válasz-
tékot. Megszokott és új felfogású dekoráció-
kat is lehetett rendelni.

A pároknak nagy segítséget jelentett, hogy 
egy helyen minden fontosabb kérdésükre si-
került a legideálisabb megoldást megtalálni.

Nagy sikere volt a kiállítók körében is a 
Caramell rendezvényének, a magas látoga-
tószám miatt. Sokan már lefoglalták a követ-
kező kiállításra a kiállítói standokat, amelyet 
már a Caramell új konferencia központjában 
fognak megrendezni, valószínűleg még idén 
októberben vagy novemberben.

A házassági kedvcsináló rendezvény jól 
sikerült. Kedves Fiatalok! Várjuk az esküvői 
meghívásotokat! Varga Zsolt

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

1. Hétfő Dr. Kator Miklós 
2. Kedd Dr. Nagy Gábor
3. Szerda Dr. Bencsik István
4. Csütörtök Dr. Szilasi Imre
5. Péntek Dr. Szilasi Imre
6. Szombat Dr. Szilasi Imre
7. Vasárnap Dr. Szilasi Imre
8. Hétfő Dr. Kator Miklós 
9. Kedd Dr. Nagy Mária
10. Szerda Dr. Bencsik István

11. Csütörtök Dr. Sudár Zsuzsanna
12. Péntek Dr. Földi Sándor
13. Szombat Dr. Kator Miklós 
14. Vasárnap Dr. Petro Andor
15. Hétfő Dr. Müller András 
16. Kedd Dr. Földi Sándor
17. Szerda Dr. Bencsik István 
18. Csütörtök Dr. Nagy Gábor
19. Péntek Dr. Nagy Gábor
20. Szombat Dr. Petro Andor

21. Vasárnap Dr. Földi Sándor
22. Hétfő  Dr. Sudár Zsuzsanna
23. Kedd Dr. Nagy Mária
24. Szerda Dr. Müller András
25. Csütörtök Dr. Szilasi Imre
26. Péntek Dr. Szilasi Imre 
27. Szombat Dr. Szilasi Imre
28. Vasárnap  Dr. Szilasi Imre
29. Hétfő  Dr. Müller András 
Bük, 2016. január 13.

Dr. Németh Sándor s.k. elnök

Látványosan terjeszkedik a Nestlé üzeme 
Bükön. Nem rég elkészült az új gyáregy-
ség, a megye két tucatnyi településéből 
járnak dolgozni az üzembe. De a lakóte-
lepen élőket zavarta, hogy a kamionok a 
házak melletti úton közelítették meg az 
üzemet. Most is kamionok tömkelege áll 
az üzemtől messzebb lévő régi répatáro-
ló helyén. Ezt a kamionparkolót összekö-
tötték a Nestlével gyárudvarral, kikerül-
ve a lakótelep közelségét. Az új utat Kai 
Herzke a Nestlé büki gyárának igazgatója 
és Dr. Németh Sándor, Bük polgármeste-
re nyitotta meg a teherforgalom előtt. Az 
átadóra meghívták a lakótelep lakóit is, 
akik már sokat bosszankodtak a nagy ka-
mionforgalom miatt. „Sokan Önök közül 
már hosszú évek óta és nagy türelemmel 
viselték a teherforgalmat. Jól tudtuk, hogy 
legfőbb ideje volt javítani ezen a terüle-
ten. Naponta, 24 órán keresztül, általában 
100 kamion jött, és ment a régi úton. Jó 
barátaink, a mellettünk lévő VOG vállalat 
segítségével tudtuk kiépíteni az elkerü-
lő utat, távol a lakóépületektől. Az új út 
biztonságosabb lesz, mert a kamionok 
a gyalogosoktól is messze közlekednek. 
Örülünk, hogy az év legvégén átadhatjuk 
a forgalomnak a területüket érintő be-
ruházásunkat. Szeretném megköszönni 
a lakóknak a türelmüket.” – mondta Kai 
Herzke igazgató. Az ünnepség végén Kai 
Herzke és Dr. Németh Sándor vágták át a 
szalagot, ezzel is megnyitva a lakótelepiek 
nyugalmát elősegítő, mint egy fél kilomé-
teres elkerülő utat. 

Nika Róbert

Új út épült a Nestlé 
gyárhoz Bükön
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A téli szünet a labdarúgó bajnoksá-
gokban kedvez a terem tornáknak. De-
cemberben, januárban sorra rendezik 
a terem kupákat. Bükön harmadik al-
kalommal rendezték meg a Sportbüfé 
kupát.

Óriási hangulat, telt házas döntök szín-
helye volt a büki sportcsarnok. Az izgalmas, 
színvonalas mérkőzéseken úgy tűnt, mint-
ha már a csoportgyőztesek összecsapásai 
a döntők lennének. Születtek kisebb meg-
lepetések is, de a legjobb négy közé azok 
a csapatok jutottak, amelyeket előzetesen 
vártak. A három napos torna döntőjét, az 
összesen 85 mérkőzést, több százan izgul-
ták végig. Ez volt a harmadik alkalom, mikor 
megrendeztük a Sportbüfé Kupát. Először 

III. Sportbüfé Kispályás Labdarúgó Torna

JANUÁR 22-24.
Szélesy József labdarugó emléktorna
Helyszín: Büki MSK Sportcsarnoka
Nevezési díj: 20.000.- Ft
Jelentkezés és további információ:
Eső János: 30 3787-137, email: esojanos@
repcenet.hu
Kovács Zoltán: 30 5404-605

JANUÁR 29. 19.00
Asszonyfarsang
Meglepetés vendég, bulizenekar, koktél-
pult, tombola
Helyszín: Büki MSK Sportcsarnoka
belépő: 1.000.- Ft

FEBRUÁR 11. 08.00
Torkos csütörtök – Városi disznóölés
Helyszín: Bük, Kóczán-ház (Széchenyi u. 42.)

FEBRUÁR 16. 16.00
Húshagyókeddi Farsangi felvonulás
Helyszín: Körforgalomtól a Rendezvénytér-
ig, Büki MSK Atriuma

FEBRUÁR 18. 15.30
Tavaszi Mesebérlet – Budai Bábszínház 
előadása
Bubu kalandjai – zenés mesejáték
Helyszín: Büki MSK Színházterme

A Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár 
2016. január – február havi rendezvényei:

A győztes csapat, a Futer Kft. (Fotó: vaskarika.hu)

Néveri Tibor lett a győztes, a képen jobbra

12 csapat indult, tavaly 20, idén már har-
minc csapat nevezett. Ezzel együtt a torna 
színvonala is jócskán javult. Az egy növekvő 
népszerűségre lapozva jövőre szeretnénk 
országos jelentőségűre növelni a kupát, ha 
találunk rá szponzorokat – mondta Kovács 
Zoltán szervező.

A döntő összecsapást a főként celldö-
mölkiekre épülő Futer csapata a Young 
Boys ellen játszotta és a rutinosabb csapat 
nyert, igaz csak egy góllal. A kupát Mangan-
elli Zsolt csapatkapitány Futer Tűzifa Kft. já-
tékosa vehette át. Külön díjakat is átadtak. 
A Legjobb játékos: Csordás László (Futer 
Tűzifa Kft.), Legjobb kapus: Nagy Gergő (Fu-
ter Tűzifa Kft.), Gólkirály: Gugcsó Benjamin 
(Black Jack) lett. Varga Zsolt

Kérjük a kedves horgász sporttársakat, 
hogy a fogási naplójukat kitöltve, és össze-
sítve a tó partján lévő dobozba tegyék bele, 
vagy január végétől a művelődési házban, 
az ügyeleti időpontokban személyesen is 
átadhatják a naplókat. Szabó József elnök

A BTK Sakk Szakosztálya  rendezte meg 
Bőben a XV. ERHARDT-KENESEI Kistérségi 
Sakkviadalt, amelyen 2o fő vett részt, Bük, 
Csepreg, Lócs, Bő, Gór, Mesterháza, Tö-
mörd, Nemesládony, Szombathely képvi-
seletében.

A versenyzőket Erhardt Benenek kö-
szöntötte, majd Dániel Tibor  a sakk szak-
osztály vezetője a verseny  bírája   ismer-
tette a lebonyolítás szabályait.

A hét fordulós “ Svájci “ rendszerben   az 
alábbi eredmények alakultak ki.

     1. Néveri Tibor        Bük         5,5 pont
     2.Szabó György      Bő           5 pont
     3. Farkas Attila       Csepreg   5 pont
     4. Farkas István     Csepreg   4,5 pont
     5. Tompa Ádám      Csepreg  4,5 pont
     6. Kossuth Lajos     Bük         4,5 pont
A kupát, az érmeket Erhardt Benedek 

adta át.
Az egész napos verseny helyszínét biz-

tosító ERHARDT panzió nagyszerű ven-
déglátásban részesítette a versenyzőket, 
amit köszönünk Benedeknek és feleségé-
nek, Margit asszonynak.

A legközelebbi Kistérségi verseny 2o16. 
febr. 14. TÖMÖRDÖN lesz, ahol a SOPRON 
BANK a házigazda. Szeretettel várjuk a sak-
kozókat.!!!

Dániel Tibor szakosztályvezető

Horgász hírek

Sakk hírek
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2016. január 14 – 17 között rendezték 
meg a Ferien Messe utazási kiállítást 
Bécsben, amelyen a Bük, Bükfürdő 
Közhasznú Turisztikai Egyesület – az 
előző évekhez hasonlóan – önálló 
standon reprezentálta fürdővárosun-
kat, valamint a tagságot. A négyna-
pos rendezvényen Bakos Márton kol-
légánk képviselte a TDM szervezetet, 
valamint a büki standon helyet kaptak 
a helyi szállodák és a fürdő képviselői 
is. A  vásárt alapvetően az osztrák fő-
városban élők keresték fel, akiknek a 
kiváló gyógyvizünket, kiemelkedő mi-
nőségű szálláshelyeinket és étterme-
inket, a földrajzi közelséget, valamint 
a könnyű elérhetőséget (ÖBB-GySEV) 
előtérbe helyezve ajánlottuk szolgál-
tatásainkat.

 Az idei esztendőben a turisztikai kínála-
tunkat gasztronómiai bemutatóval és kós-
tolóval is színesítettük. A kiállítás része volt 
a Genusswelt – Live-Koch-Show rendez-
vény, melynek pénteki napján Bükfürdő 
képviselte Magyarországot a gasztronó-
mia bemutatón. Ezzel is erősítve a turisz-
tikai- és agrármarketing egymást erősítő 
jellegét, amely idén minden eddiginél 
kézzelfoghatóbban jelenik meg a Magyar 

Turizmus Zrt. által szervezett „Gasztroél-
mények Éve 2016” kapcsán. A magyar ku-
lináris tematikus év ausztriai nyitányaként 
főzőshow keretében élményszerű bete-
kintést kaptak a vásár látogatói a magyar 
gasztronómia egyediségébe.

Bánszki Péter séf a helyszínen kialakí-
tott jól felszerelt színpadi konyhaszigeten 
készített el egy ízletes büki fogást, amely 
a Gasztroportrék – Bükfürdő című kiad-
ványban is szerepel. A Répcementi szar-
vasbélszín kakukkfüves dödöllével és sült 
koktélparadicsommal, kékfrankos mártás-
sal nagy sikert aratott a látogatók körében. 

A bemutatónkon közreműködött Ko-
vács Balázs, a Magyar Turizmus Zrt oszt-
rák külképviseletének igazgatója is, akivel 
további megjelenéseket, kampányokat is 
tervezünk az idei esztendőben, erősítve 
ezzel a tradicionális osztrák piacot. 

 A kiállítás négy napján – a tavalyi évhez 
hasonlítva – magasabb látogatószámot 
regisztráltak a szervezők, ez a bükfürdői 
standon is érezhető volt. A nyitónap és 
szombat rekordszámú érdeklődőt von-
zott, főleg a tavaszi időszakra érkeztek 
konkrét kérdések, kérések. 

Horváth Lívia

Több mint 40 szervező vehetett át elis-
meréseket a 2015. évi Európai Mobilitási 
Hét és Autómentes Nap záró konferenci-
áján 2016. január 6-án, Budapesten. Köz-
tük volt Bük városa is, ahol a helyi TDM 
szervezet (BBKTE) közreműködésével 
második alkalommal rendezték meg a 
főleg iskolásokat megszólító játékos-is-
meretterjesztő eseménysorozatát.

A 2002 óta minden szeptemberben 
megrendezett Európai Mobilitási Hét egyre 
több emberhez juttatja el a környezetbarát 
és fenntartható közlekedés üzenetét a kon-
tinensen, és azon túl is. A kampányhoz ta-
valy minden korábbinál több, 182 hazai tele-
pülés csatlakozott. Ezzel Magyarország több 

mint negyven ország versenyében ismét az 
előkelő harmadik helyen végzett.

A programsorozat célja, hogy az ön-
kormányzatokat fenntartható közlekedési 
intézkedések bevezetésére, a lakosságot 
pedig a rendelkezésre álló közösségi köz-
lekedési eszközök használatára, kerékpáro-
zásra, gyaloglásra ösztönözze. A 2015. évi 
nemzetközi szlogen magyar változata, a 
„VálasszVáltsVariálj!” is arra szólítja fel az em-
bereket, hogy kombinálják a közlekedési 
módokat, mivel ez gyakran gyorsabbá és 
kényelmesebbé teszi az utazást.

A magyarországi rendezvények az in-
terneten is egyre nagyobb népszerűség-
nek örvendenek. A kampány nemzetközi 

oldalát a harmadik legtöbben érték el az 
Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap 
hazai honlapján keresztül. A programsoro-
zat nemzeti koordinátora, a fejlesztési tárca 
által üzemeltetett további online felületeket 
– Instagram és Facebook oldalakat – a világ 
minden pontjáról követik. Az öko-törekvé-
seiről is ismert fürdőváros számára fontos, 
hogy az itt élőkkel és a gyógyhelyre látogató 
vendégekkel – a rendelkezésre álló csator-
nák segítségével – mind szélesebb körben 
megismertesse a környezetbarát elveket és 
a környezettudatos, fenntartható közleke-
dést, valamint annak variálhatóságát.

Forrás: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, 
Kommunikációs Főosztály

Bükfürdő a bécsi Ferien Messe kiállításon  
– kulináris és turisztikai kínálattal 

Európai Mobilitási Hét 2015  
– büki szervezők is a díjazottak között 
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