
betegségek esetében; ivókúraként emész-
tőszervi; inhalációs formában pedig légúti 
betegségek kezelésére alkalmas termálvíz. 
A különleges, alkáliákat és fluoridot is tar-
talmazó, kálcium-magnézium-hidrogén-
karbonátos vizet gyógyvízzé minősítették 
1965-ben. Ezt követte az intenzív fürdő-
fejlesztés, idényjellegének megszünteté-
se. 1973-ban a már fedett medencével is 
rendelkező létesítmény „gyógyfürdővé”, 
1979-ben – annak 67,5 ha-os gyorsan fej-
lődő környezetével kiegészülve – kiemelt 
országos gyógyhellyé minősítése követke-
zett. A folyamatosan bővülő fürdő, a 80-as 
évekre a Nyugat-Dunántúl nemzetközi je-
lentőségű termálbázisává fejlődött, ahol 13 
hektárnyi területen 19 db gyógy-, termál-, 
úszó- és gyermekmedencék szolgálták a 
felüdülést és gyógyulást.

A fürdő fejlődésében teljesen új fejezetet 
nyitott a rendszerváltozás és a privatizáció. 
A tulajdonos megyei és helyi önkormány-
zatok 1993-tól zártkörű részvénytársaságot 
alapítottak, a mennyiségi helyett elsődle-

Bükfürdő Vas megye kincse, értéke

gesen a minőségi értékek növelését célzó 
stratégiával, amely a jövő fejlesztésének fő 
irányait határozta meg.

Ez az „előremenekülési” stratégia Bükfür-
dőt a Dunántúl és egyben Magyarország 
vezető, egyik legkeresettebb termál- és 
gyógyfürdőjévé tette. A több mint fél év-
százados, folyamatosan fejlesztett fürdő 
gyorsan és sikeresen alkalmazkodik a vál-
tozó világ igényeihez és körülményeihez. 
Napjainkban a gyógyfürdő 32 medencé-
vel, több mint 5200 m2 vízfelülettel várja 
a gyógyulni, pihenni, feltöltődni, fürdőzni 
vágyókat.

A fürdők története valahogy az élet 
története, hiszen ezernyi szállal kötődnek 
az élethez, de valahol a kultúra története 
is. Nincs ez másképp Bükfürdő esetében 
sem, hiszen töretlen fejlődése, változása az 
egyes időszakok szokásbeli hordozója, ala-
kítója, eszköze a természethez illesztésnek. 
Ma a gyógyfürdőnek kiemelkedő egész-
ségturisztikai szerepköre van régió, de az 
ország turizmusában is.”

Vas Megyei Érték díjátadó

Ünnepélyes keretek között a Megyehá-
zán vehették át a megyei értékek közé 
történt felvételről szóló oklevelet, vala-
mint az ezzel kapcsolatos kiadványt az 
értékek birtokosai, illetve kezelői. 

Vas megye nagyon gazdag értékekben 
és kiemelt feladatunk ezeknek az értékek-
nek a megőrzése-, hangoztatta köszöntő-
jében Majthényi László, a megyei közgyű-
lés elnöke. Ezzel az eseménnyel azonban 
nem zárul le a vasi értékek számba vételé-
nek a folyamata, hanem tovább folytatódik.

A megyei értékek közé történt felvételről 
szóló elismerő oklevélen túl a Vas Megyei 
Értéktár értékeiről szóló könyvet vehettek 
át az értékek birtokosai Majthényi László 
közgyűlési elnöktől és Tausz Istvántól, a Vas 
Megyei Értéktár Bizottság elnökétől.

Dr. Németh Sándor polgármester és Vö-
rös Imre a Büki Gyógyfürdő Zrt. vezérigaz-
gatója Bükfürdő – Kincsestár a Répce men-
tén elnevezéssel a Vas Megyei Értéktár cím 
megjelölésre jogosultságot, és emléklapot 
vett át.

„A bizottság a kiadványában az alábbi-
akkal indokolta az értéktárba kerülést:

A húszas években megkezdett és 1950-
től tervszerűen folytatott szénhidrogén ku-
tatások Bük és Bő települések között 1957 
őszén 1282 m mélységben nagy meny-
nyiségű, gyógyászati célra felhasználható 
ásványvizet tártak fel. A kutatófúrásból a 
magasba törő 58 °C-os közel 14000 mg/l 
ásványi anyagot tartalmazó kincs új feje-
zetet nyitott Bük és környékének életében.

Az igazi sikertörténet 1962. augusztus 
19-én kezdődött, amikor átadták a fürdő 
első, részben fedett medencéjét. A hévi-
zes fürdő medencéjének átadásával egy 
időben megindultak a víz gyógyhatásának 
tudományos igazolására és bizonyítására 
vonatkozó orvosi elemzések. A szakbizott-
ság megállapította, hogy a büki víz hatá-
sos fürdőkúra formájában mozgásszervi 
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Az ünnepeltek

Gyárfás Endre: Förgeteges ez a bál 
Farsang van, farsang van, 
járjuk a táncot gyorsabban! 
Förgeteges ez a bál, 
még a ház is muzsikál.
A Farsang a vízkereszttől hamvazószerdáig tartó hosszú, vidám, 
télbúcsúztató időszak. Az óvodában igen mozgalmas hetek ezek. 
Minden évben nagy örömmel készülünk a farsangi időszakra. Eb-
ben az évben korán, március végén van húsvét, így a farsangi idő-
szak bizony rövidebb lett!

A vidám dalok, versek tanulása mellett január 20-án a Csodaország 
Egyesület szervezésében Molnár Orsi farsangi interaktív műsorán 
vehettünk részt, majd a következő napokban készítettünk érdekes, 
szebbnél szebb álarcokat, farsangi kalapokat, szemüveget,- végül 
február 5-én, pénteken sor került a várva várt farsangi mulatságra, 
melyet már nagy izgalommal vártak a gyerekek, de mi, felnőttek is. 
Jelmezeket terveztünk, munkáinkkal feldíszítettük a csoportszobát.

A csoportok maguk határozták el, hogy szülőkkel együtt vagy 
éppen zárt körben, csak gyermekek részvételével rendezik meg a 
farsangi mulatságot. Már reggel mindannyian jelmezt öltöttek a 
gyerekek és óvodapedagógusok, anyukák, apukák és kezdődött a 
zene, a móka, tánc, az egyik csoportban élőzenével, énekkel. Re-
mek hangulat volt, majd a különböző játékokat játszva mérhették 
össze ügyességüket a gyerekek és szülők. Nagyon jókat szórakoz-
tunk gyerekek és felnőttek együtt. A gyermekek szüleikkel együtt 
ropták a táncot, nem volt nehéz a vidám, mókás játékokba bevon-
ni a legkisebbeket sem! A jelmezek ötletesebbnél, ötletesebbek 
voltak, hát bizony megcsodáltam, megcsodálhattuk őket!! Sok-sok 

Farsang az óvodában

finomság várta a gyermekeket, igyekeztek megkóstolni a sütiket, 
szomjukat gyümölcslével csillapították. 

De bizony a húshagyókeddi finom farsangi fánk sem maradt 
el a déli ebédnél, a szakácsok és a konyhás nénik az idei évben is 
megörvendeztették a gyerekeket. „Bolondfarsangon” tréfás jelme-
zekben érkeztek a gyermekek, kifordított ruhában, pizsamában, 
szakállat, bajuszt festve. Hangos kolompolással, csörgőkkel űzték el 
a telet, és várjuk az igazi meleg, napsütéses tavaszt! Torkos csütör-
tökön délelőtt, pedig a Koczán háznál láttak bennünket vendégül, 
ahol láthatták a gyermekek, hogy sok-sok szorgos kéz, hogyan va-
rázsol finomságokat az asztalra. Pócza Gabriella
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A hagyományok szerint Bükön farsang 
farkán, húshagyó kedden jelmezes fel-
vonulással búcsúztatják a telet. Idén is 
a körforgalomtól az Átriumig sétált a 
maskarába öltözöttek csoportja.

A menet délután négy órakor indult, 
melyet a rendőrségi autó és Németh Sán-
dor Dazsa vezetett, kezében Bük város 
zászlajával. A nézők láthattak a menetben 
minyonokat, földgömböt, szelektív hulla-
dékgyűjtőt, katicát. A kajlák csoportja vidá-
man énekelve vonult. Őket három tv követ-
te. Egy eltévedt boríték is volt a tömegben, 
aki inkább a vonulókkal tartott, mint hogy 
a postaládában pihenjen. Jó néhány apáca 
is vonult kis kéményseprőkkel, eltévelye-
dett lelkekkel, rabokkal, ördöggel, bakóval. 
Utánuk sétált „Dart Vödör”, aki mindenkivel 
közölte, hogy: „Én vagyok az apád!” Jött 
még Olaf a hóember, Asterix és Obelix, két 
fürt szőlő a szőlősgazdával, Leslie Mandoki 
Bangó Margittal. A menetet a kultúrosok 
csoportja zárta pillangóknak öltözve. Mö-
göttük csilingelt a Dotto.

Bük Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bük közigazga-
tási területén helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti 
személyszállítási közszolgáltatás menetrendjét a mellékletben 
szereplő menetrend szerint 2016. március 1-től módosítja.

Vasútállomásról indul naponta:
05,35 06,30 06,55 07,20 07,40 08,40 10,10 12,20 13,00 14,20 

15,20 16,20 16,58 17,20 18,55 19,30 20,05 21,32
CSAK VASÁRNAP: 11.15
Bük-gyógyfürdő, autóbusz állomásról indul naponta:
05,15 06,15 06,40 07,05 07,30 08,20 09,25 11,25 12,25 13,38 

14,38 15,38 16,38 17,05 18,15 19,10 19,45 20,25 22,18
CSAK VASÁRNAP: 11:02

„1” Bük, vasútállomás – Bük-gyógyfürdő, autóbusz állomás
Menetidő Km Megállóhely Km Menetidő 
0 0,0 Bük, vasútállomás 5,7 10 
1 0,6 Bük, Művelődési ház, templom 5,1 9 
2 1,3 Bük, körforgalom, OTP Bank 4,4 8 
3 1,8 Bük, Acsádi úti leágazó 3,9 7 
4 2,7 Bük, Forrás Üzletház 3 6 
5 3,2 Hotel Caramell, Kristálytorony 2,5 5 
7 4,4 Hotel Danubius 1,3 3 
9 5,1 Büki Gyógyfürdő Zrt. „A”bejárat - - 
- - Hotel 0,5 1 
10 5,5 Bük-gyógyfürdő, autóbusz 0,0 0 

Farsangzáró jelmezes felvonulás

A 2016. március 1-től használatos helyi menetrend

Idén is sokan beöltöztek. A közel 60 jel-
mezesre sokan voltak kíváncsiak, így végig 
kísérték őket az útjukon egészen az Átrium 
pódiumáig. Mire az Atriumba ért a csapat, a 
nézősereg is összegyűlt. Idén is Nika Róbert, 
azaz Dart Vödör vezette a műsort. Elmon-
dása szerint nem volt könnyű dolga, hisz a 
maszkban levegőt is nehezen kapott, nem-
hogy szépen beszéljen, így megszabadult 
az őt különlegessé tevő eszköztől és úgy 
folytatta tovább a csoportok bemutatását. 
DJ Szunyog jóvoltából minden produkció a 
pár szavas bemutatkozás után a jelmezhez 
passzoló zenére vonulhatott el a közönség 
és a zsűri előtt. 14 beöltözött csapatban 
voltak egyéni és csoportos jelmezesek is. A 
zsűri külön kategóriában díjazta a gyermek 
és felnőtt felvonulókat. A döntésnél leg-
inkább az ötleteket és a közönség tapsát 
vették figyelembe. A díjat Horváth Lívia a 
TDM munkatársa és Baloghné Simon Erika 
az iskola igazgatóhelyettese adta át.

A legötletesebb egyéni felnőtt jelmez 
díját Bangó Margit és Lesli Mandoki kapta.

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

1. Kedd Dr. Nagy Gábor
2. Szerda Dr. Bencsik István
3. Csütörtök Dr. Nagy Gábor
4. Péntek Dr. Müller András
5. Szombat Dr. Petro Andor
6. Vasárnap Dr. Földi Sándor
7. Hétfő Dr. Sudár Zsuzsanna
8. Kedd Dr. Nagy Mária 
9. Szerda Dr. Bencsik István 
10. Csütörtök Dr. Müller András
11. Péntek Dr. Szilasi Imre

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

23. Szerda Dr. Kator Miklós
24. Csütörtök Dr. Szilasi Imre
25. Péntek Dr. Szilasi Imre
26. Szombat Dr. Szilasi Imre
27. Vasárnap Dr. Sudár Zsuzsanna
28. Hétfő Dr. Kator Miklós
29. Kedd Dr. Nagy Mária
30. Szerda Dr. Kator Miklós
31. Csütörtök Dr. Szilasi Imre
Bük, 2016. február 10.

Dr. Németh Sándor s.k. elnök

A legötletesebb egyéni gyermek jel-
mezt, ami inkább családi és nem egyéni 
volt, a szőlőfürtök a szőlősgazdával produk-
ció érdemelte ki. Legötletesebb csoportos 
jelmez cím az ovis minyonoké lett. Felnőtt 
csoportos kategóriában a Zumbalandiából 
érkező Zumbanyó és csapata nyert díjat. 
Legötletesebb gyermek jelmez a boríték 
lett, melyet Bodorkós Márk személyesített 
meg. A legötletesebb felnőtt jelmez, ami 
szintén inkább családi volt, mint egyéni, 
Asterix és Obelix figuráit megszemélyesí-
tők kapták.

A színes felvonulás után a szervezők 
fánkkal, teával és forralt borral kínálták a 
rendezvényre kilátogatókat.

Már besötétedett, mikor a művelődési 
ház előtt meggyújtott máglyára dobta Tóth 
Tamás az intézmény vezetője a telet szim-
bolizáló szalmabábút. Jelképezve ezzel, 
hogy elűzték a telet, jöhet a jó idő.

A felvonulásról készült egy hosszabb 
összeállítás, melyet március első hetében 
láthatnak majd a Trió TV műsorában.
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Balázs, azon kérdésére, hogy miért választotta 
kutatásául a magyar költőnő életét, így vallott a 
szerző: „Hallottam róla, hogy volt, létezett itt Vas 
vármegyében, kétszáz évvel korábbi időkben 
egy Sappho lelkű poétalány. Egy kirándulás 
okán eljutottam a dukai temetőbe. A kísérő 
rámutatott egy egyszerű, fehér falú kis hajlékra, 
hogy abban nyugszik Kemenesalja költőnője, 
Dukai Takács Judit. Néztem az útszélről a be-
kerítetlen sírkertet, a dülöngélő köveivel, fej-
fáival és a fehér „földházzal”, amely porait rejti. 
Belém égett a kép, és velem maradt. Nyomát 
követtem azoknak a férfiaknak és nőknek, akik-
nek feljegyzéseiben, írásaiban Juditra találtam, 
akiket szintén megérintett különös lénye.” – Ta-
kács Judit különösen vidám, szemtelen, ifjú le-
ány mivolta, szó nélkül tűrt kényszerházassága, 
fiatalkori halála mély érzéseket indított el a ma 
élő írónőben. Részletesen mesélt művének 
megszületéséről és főszereplőjének életéről. 

Mesélt arról a hölgyről, aki Juditként megta-
nulta az iskolában a háztartási munkák alapjait, 
s aki egy kemenesalji birtok örökösnőjeként 
azt is tudta, mi a falusi asszony legfontosabb 
feladata. Mindemellett rendkívül műveltségre 
tett szert: Sopronban járt iskolába, beszélt né-
metül, tudott zongorázni és kitűnő vénája volt 
az irodalomhoz is. Malvinként – írói álnévvel 
– verseket írt, amellyel óriási hatást gyakorolt 
Dunántúl nemes férfijaira. Berzsenyire, Wes-
selényire, gróf Festetics Györgyre… S mi a 
folytatás? Miképpen alakult Dukai Takács Judit 
regénybe illő, szomorú sorsa? Sudár Lászlóné T. 
Molnár Zsuzsanna könyvéből hitelesen meg-
tudhatja bárki. A könyvtári barangolás egy 
újabb irodalmi hegycsúcsra érkezett ezen az 
estén. Fantasztikus túravezetőkkel, valamint a 
Csepregi Olvasókör által kiragadott és felolva-
sott, szívhez szóló életfoszlányokkal.

Haizler Lászlóné

V i s s z at e k i n t é s

Juditból Malvina lesz – Magyar Kultúra Napja Bükön
„Isten áldd meg a magyart…” – töltötte be a 
Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár 
tanácstermét a hangosan együttszavalt Him-
nusz versstrófái. A dr. Fűzfa Balázs irodalom-
történész buzdítására elmondott sorokkal 
tisztelget az emlékező közönség Kölcsey Fe-
renc előtt, aki 1823-ban e napon – január 22. – 
tisztázta le Csekén a Himnusz kéziratát, s amely 
1989 óta vált a Magyar Kultúra Napjának ünne-
pévé. Fűzfa tanár úr, a versmondás példájának 
okán, beszélt a tőle megszokott humorral és 
könnyedséggel arról is, hogy miképpen válhat 
a mindennapi kommunikációnk részévé az 
irodalom. Bizonyságot adott szavainak az est 
méltó folytatása, Sudár Lászlóné T. Molnár Zsu-
zsanna írónő, a Magyar Kultúra Lovagja 2015-
ben megjelent esszéregényének bemutatása. 
A Juditból Malvina lesz c. kötetével Berzsenyi 
múzsájának, Dukai Takács Juditnak állít emlé-
ket a nyugdíjas tanárnő. Beszélgető társa, Fűzfa 

A Trió TV adásait elérheti, 
később visszanézheti:

www.triotvdunantul.hu 
honlapon.

Lehetőséget szeretnénk biztosítani a ci-
vil szervezeteknek, egyházaknak, hogy 
támogatást kérhessenek a tevékenysé-
gük támogatásához. A következő lap-
számunkban is helyet adunk további 
kérelmeknek.
Tisztelt Olvasó!: Kérjük, ajánlja fel Óvodánk 
Egyesülete számára jövedelemadója 1 %-át. 
Kérjük, legyenek segítségünkre ebben az év-
ben is. Adószám: 18888379-1-18, Köszönettel: 
Szélesy Józsefné Csodaország Egyesület elnöke
Tisztelt Színházbarátok!: Az idei évben is 
köszönettel vesszük, ha adójuk 1 %-val támo-
gatják a Sok-szín-pad Társulatot. A befolyt ösz-
szeget díszletek, jelmezek vásárlására fordít-
juk. Adószámunk: 18898914-1-18, Köszönjük!
Megköszönjük tisztelt támogatóinknak a 
2014. évi személyi jövedelemadójukból a 
Fülöp Dezső Evangélikus Alapítványnak 
felajánlott 1% összegét, mintegy 180.000,- 
Ft-ot, amelyet az alapítvány céljainak meg-
felelő módon ifjúsági célokra használunk fel.
Egyben kérjük, hogy a jövőben is támogassák 
gyülekezeti alapítványunkat (Fülöp Dezső Evan-
gélikus Alapítvány, adószáma: 18897140-1-18).
A civil szervezeteknek adott 1% mellett, fel-
ajánlható adónk másik 1%-a is az egyházak 
társadalmi szolgálatának támogatására. 
Ezzel a rendelkezéssel még egyszer támo-
gathatjuk embertársainkat! Magyarországi 
Evangélikus Egyház technikai száma: 0035

1 % -kal Bükfürdőért
A Bük, Bükfürdő Közhasznú Turisztikai Egye-
sület alapítása óta, számos sikeres turisztikai 
beruházás megálmodója és létrehozója. 
Széles körben népszerűsíti az ország egyik 
legjelentősebb gyógyhelyét és szakmai 
odaadással áll a Bükfürdőre látogató ven-
dégek, valamint tagsága rendelkezésére. 
Kérjük, hogy adója 1%-ával támogassa szer-
vezetünket, felajánlásukat a tőlünk megszo-
kott, színvonalas munkával köszönjük meg!
Adószám: 18899874-2-18, Név: Bük, Bükfürdő 
Közhasznú Turisztikai Egyesület
Tisztelt Sportbarátok!: A Büki Testedzők 
Köre ezúton is szeretné megköszönni min-
den kedves Támogatójának a 2015 évben 
felajánlott SZJA 1 % -át. Amennyiben lehe-
tőségük van rá, kérjük ez évben is támogas-
sák egyesületünket a következő adószámra 
történő felajánlással: Bük Sportjáért Alapít-
vány. Adószáma: 18882359-1-18, Köszönet-
tel! A BTK elnöksége
„Tisztelt Támogatók!: Büki Birkózó Club 
megköszönni a 2015. évben felajánlott 
SZJA 1 %-át amely 31.000 ,-Ft. volt. Ezen 
összeget a fiatal birkózóink Balatonföldvári 
edzőtáborozására fordítottuk. Kérjük, hogy 
ebben az évben is jövedelem adója 1%-
ával támogassa Clubunkat!
Adószámunk: 18897724-1-18. Büki Birkózó 
Club vezetősége”

Tisztelt Olvasónk! Tisztelt Civil Szervezetek!
Hetedik alkalommal „csaptak össze” a büki, 
bükfürdői szolgáltatók csapatai.

2016. február 18-án hetedik alkalommal 
került megrendezésre a TDM foci kupa, a 
büki Sportcsarnokban. Az idei megmérette-
tésre összesen 8 csapat jelentkezett, a játé-
kosok négyes csoportokban, két fordulóban 
mérték össze az erejüket, ezután került sor 
az elődöntőkre, majd a dobogós helyekért 
folytatott meccsekre. A résztvevő csapatok 
sportszerű küzdelmet folytattak a trófeáért 
és az előző versenyekhez hasonlóan ismét 
jó hangulatban telt a csütörtök délután. 

A kupát végül a többszörös győztes, a 
Büki Öregfiúk csapata nyerte el, de a Für-
dő Étteremben tartott díjkiosztó vacsorán 
az első három helyezett mellett oklevelet 
kapott a legjobb kapus, a torna gólkirálya, 
a legjobb mezőnyjátékos és díjaztuk a Fair 
Play csapatot is. A sportos délutánt jó han-
gulatú és bőséges vacsora zárta. Köszönjük 
a csapatok részvételét és gratulálunk a dí-
jazottaknak!

VII. TDM foci kupa

4         2 0 1 6 .   F e b ru á r   2 6 .



  Büki Újság

Ano és Rex, két bevállalós apuka ötletes, 
szintén egy kis erotikával megtűzdelt ze-
nés műsorát. Tóth Tamás a felvezetőjében 
azt mondta róluk, hogy a Best Five csapa-
tához képest, ők egy másik dimenzió. 

A produkciókat követően, kicsit kien-
gedve a gőzt, a tánc vette át a szerepet a 
színpaddal szemben kialakított placcon. 
Ehhez a Spontán zenekar szolgáltatta a 
zenét.

A szervezők idén is nagyon jól eltitkolták 
a sztárvendég kilétét. Egészen a színpad-
ra lépésükig senki nem tudta a teremben, 
hogy kik is lesznek ők. A felvezető hangu-

V i s s z at e k i n t é s

Asszonyfarsang 2016

Január 29-én ismét letették egy estére 
a büki és környékbeli hölgyek a főző-
kanalat, kötényt és átadták magukat 
a zavartalan szórakozásnak. Volt paró-
dia, tánc, férfi show, Spontán zene és 
sztárvendég.

Több mint 35 éve hagyományosan, 
férfimentesen báloznak a hölgyek. A közel 
500 hölgy idén is a büki sportcsarnokban 
kapott helyet. Tóth Tamás a Büki Művelő-
dési, Sportközpont és Könyvtár igazgatója 
köszöntötte a mulatni vágyó gyengéb-
bik nemet. Rövid beszédében elmondta, 
hogy megint rekordot döntöttek a bükiek, 
mind a látogatók számában, mind a tom-
bolatárgyak mennyiségében, hiszen több 
mint 100 tombolatárgy felajánlás érkezett 
a rendezvény szervezőjéhez. A 2016-os 
Asszonyfarsangot is Giczi Ildikó szervezte, 
a művelődési központ és a könyvtár dol-
gozóinak a segítségével. 

Első fellépő a Mosoly Táncklub volt, akik 
tevékenységükhöz híven táncoltak, de a 
csapat néhány tagja idén is hozott két vi-
dám jelenetet.

Őket a büki lányok – asszonyokból ver-
buválódott csapat követte, szintén egy vi-
dám jelenettel, mely a Hókefélke történe-
tét mesélte el.

Ezt követően a másik nem vette át a 
szerepet a színpadon. Több éve visszatérő 
fellépők a hegyfalui néptánccsoport egy 
fiú csapata. Idén a Best Five nevű formáció 
szórakoztatta a hölgyeket nem nélkülözve 
műsorukból a táncot és az erotikát.

A fiúkat követően egy újabb, nem min-
dennapi produkciót láthattak a hölgyek. A 
büki meg nem rendezett tehetségkutató 
versenyen majdnem első helyezést elért 

Horvát bál: Mint minden évben, az idén 
is a horvát bál nyitotta a büki báli szezont. 
A Fürdő Étteremben sok ismerős büki is-
merőssel találkoztunk, de a környékbeli 
horvátok, szórakozni vágyok jöttek el. 
A báli köszöntőt Virágh János, a helyi nem-
zetiségi önkormányzat elnöke mondta el, 
hogy aztán a tangóharmonikával kísérje a 
büki horvát kórust, a Danicát. 
Fürdőbál 2016: Idén február 6-án került 
sor a Büki Gyógyfürdő Zrt. több, mint 
húsz éves hagyományokkal rendelkező 
Fürdőbáljára, melynek ezúttal a bükfür-
dői Greenfield Hotel Spa & Golf adott 
helyszínt. A Részvénytársaság vendégeit 
a házigazda Vörös Imre vezérigazgató 
köszöntötte. A  rendezvényt részvéte-
lével megtisztelte dr. Ruszinkó Ádám 
turizmusért felelős helyettes államtit-
kár, Ágh Péter országgyűlési képviselő, 

Büki bálok

Kis minyonok a farsangi felvonuláson

latról a DJ gondoskodott, közben a színpad 
előtt mindenki csak azt kérdezgette egy-
mástól, hogy ki is ő? Aztán mikor megér-
kezett a Happy Gang két énekese, a lányok 
– asszonyok hangos sikítással, tapssal kö-
szöntötték őket. A közel egy órás koncert 
után került sor a több mint 100 tombola-
tárgy kisorsolására. A Happy Gang tagjai 
annyira jól érezték magukat, hogy marad-
tak, és Cory maga húzta ki azt a nyerő szá-
mot, amivel egy szerencsés megnyerhette 
a csuklóján hordott kendőt. Ezt követően a 
hölgyek hajnalig ropták a táncot.

Barasics Edina

miniszteri biztos, Majthényi László a Vas 
Megyei Közgyűlés elnöke, Bük városának 
képviseletében dr. Németh Sándor polgár-
mester és Baranyai Róbert alpolgármester. 
Az est hangulatát a táncparkettet meg-
nyitó Savária TSE műsorát követően Marót 
Viki és a Nova Kultúr zenekar produkciója 
fokozta. A bál színvonalas zenéjéről a Hélios 
zenekar gondoskodott.
Iparos bál: Bük legnagyobb hagyomá-
nyokkal rendelkező bálját az idei évben az 
Iparos Kör, már a Büki Művelődési, Sport-
központ és Könyvtár berkein belül rendezte. 
Németh Sándor Dazsa fogadta majd üdvö-
zölte a vendégeket, majd üdvözölte a Fürdő 
Étteremben a vendégeket. Dr. Németh Sán-
dor polgármester mondott köszöntőt, majd 
a Szomszédnéni Produkciós Iroda műsora 
mozgatta meg a rekeszizmokat. A zenét a 
már jól ismert Czene duó szolgáltatta.
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Nagyböjt az Isten és az emberek iránti 
szeretet növekedésének az ideje. Ferenc 
pápa a hamvazószerdai kihallgatáson 
a jubileumnak, vagyis az ötvenévente 
előírt szentévnek az intézményéről és 
annak időszerű tanításáról elmélkedett. 
Most ebből a beszédből idézek:

„Ma a jubileum ősi intézményével fog-
lalkozunk; ősi dologról van szó, melyről a 
Szentírás tanúskodik.

Minden ötvenedik évben, „az engesz-
telés napján” (Lev 25,9), amikor az Úr irgal-
masságát az egész népre lehívták, a kürt 
hangja nagy felszabadulási eseményt hir-
detett meg. A Leviták könyvében ezt olvas-
suk: „Legyen ez jubileum számotokra: min-
denki kapja vissza birtokát, mindenki térjen 
vissza családjához. (Lev 25,10.13). Ha valaki 
kénytelen volt eladni földjét vagy házát, e 
rendelkezések szerint a jubileumi évben 
visszakaphatta; ha pedig valaki kölcsön-
szerződést kötött, de nem tudta azt tör-
leszteni, akkor kénytelen volt hitelezőjének 
szolgálatába állni, a jubileumi esztendőben 
viszont szabadon visszatérhetett családjá-
hoz és visszakapta minden tulajdonát.

Egyfajta „általános adósság elengedés” 
volt ez, mindenki lehetőséget kapott arra, 
hogy visszatérjen az eredeti helyzetébe, a 
szentév eltörölt minden tartozást, visszaad-
ta a földet, és lehetővé tette, hogy minden-
ki ismét Isten népe tagjainak szabadságát 
élje meg. „Szent” népről van szó, melyben 
a törvényi előírások – mint például a ju-
bileumra vonatkozó – a szegénység és az 
egyenlőtlenség megszüntetését szolgál-
ták, méltó életet biztosítottak mindenki-
nek, valamint a föld igazságos elosztását, 
hogy legyen hol lakni és legyen miből ki-
nek-kinek családját fenntartani. A központi 
eszme az, hogy a föld eredendően Istené, 
ő bízta rá az emberekre (vö. Ter 1,28–29), s 
ezért senki sem tarthat kizárólagos igényt 
rá, hiszen azzal egyenlőtlenséget teremte-
ne. Erről ma érdemes újra elgondolkodni: 
szívében mindenki gondolja végig, nincs-e 
túl sok tulajdona! Miért nem ad belőle olya-
noknak, akiknek semmijük sincs? A tíz szá-
zalékát, az ötven százalékát…

A jubileummal az, aki elszegényedett, 
ismét hozzájutott a nélkülözhetetlen-
hez, az, aki meggazdagodott, visszaadta a 
szegénynek azt, amit elvett tőle. A cél az 
egyenlőségen és a szolidaritáson alapuló 

társadalom volt, amelyben a szabadság, a 
föld és a pénz ismét mindenki javát szol-
gálja, és nemcsak kevesekét, ahogy ma is 
történik, ha nem tévedek… Az emberiség 
gazdagságának körülbelül nyolcvan száza-
léka – lehet, hogy az adatok nem pontosak 
– a lakosság kevesebb, mint húsz százaléká-
nak a kezében van. A jubileum arra szolgál 
– és ezt úgy mondom, hogy emlékezzünk 
csak az üdvtörténetre –, hogy megtérjünk, 
hogy szívünk nagyobb, jobb legyen, hogy 
jobban Isten gyermekei legyünk, több sze-
retettel éljünk. 

A cél tehát – amint mondtam – az 
egyenlőségen és a szolidaritáson alapuló 
társadalom volt, amelyben a szabadság, a 
föld és a pénz ismét mindenki javát szolgál-
ja, és nem csak kevesekét. A jubileumi év-
nek ugyanis az volt a szerepe, hogy segítse 
a népet a konkrét testvériségnek, egymás 
segítésének megélésében. Kijelenthetjük, 
hogy a bibliai szentév az „irgalmasság szen-
téve” volt, mert az emberek őszintén rászo-
ruló testvéreik javát keresték.

„Ha veled élő testvéred nyomorba jut és 
nincs biztosítva a megélhetése nálad, akkor 
segítsd úgy, mint az idegent és a vendé-
get, s maradjon veled. Ne vond meg tőle a 
munkát, ne végy tőle kamatot, hanem féld 

Nagyböjt az irgalmasság évében
Ferenc pápa katekézise

Hirdessen a Büki Újságban!
1/1 oldal 40.000 Ft+ÁFA
1/2 oldal 20.000 Ft+ÁFA
1/3 oldal 17.000 Ft+ÁFA
1/4 oldal 12.000 Ft+ÁFA
1/8 oldal 6.000+ÁFA
Az ár nem tartalmazza a hirdetés elkészí-
tésének díját. 
Hirdetés feladás, további információ és 
egyeztetés: Varga Zsolt. 
Email: zsagrav@gmail.com

Kapcsolat: 06 20 431 37 37

Istenedet, hogy testvéred eléldegélhessen 
melletted. Ne kölcsönözz neki pénzt azért, 
hogy hasznot húzz belőle, sem pedig ételt, 
hogy kamatostul kapd vissza” (Lev 25,35–
37). Ez a tanítás ma is időszerű! Hány csa-
lád került utcára az uzsora áldozataként?! 
Kérlek titeket, imádkozzunk, hogy ebben 
a jubileumi esztendőben törölje ki az Úr 
mindnyájunk szívéből ezt a pénzsóvársá-
got, az uzsorát! Hogy ismét nagylelkűek és 
nagyvonalúak legyünk! Milyen sok, uzsora 
teremtette helyzetet vagyunk kénytelek 
látni, mennyit szenvednek és szoronganak 
a családok! Sok esetben pedig teljes két-
ségbeesésükben mennyien választják az 
öngyilkosságot, mert nem bírják tovább, 
nincs reményük, nem találnak feléjük nyúj-
tott segítő kézre, csak olyan kézre, amely a 
kamatokat követeli. Súlyos bűn az uzsora, 
Istenhez kiáltó bűn! Az Úr viszont áldását 
ígérte annak, aki bőkezűen adakozik (vö. 
MTörv 15,10).

Kedves testvéreim! A Szentírás üzene-
te nagyon világos: meg kell nyílni bátran 
az osztozásra, ez az irgalmasság! Ha irgal-
masságot akarunk Istentől, akkor kezdjük 
el gyakorolni mi magunk! Ez azt jelenti, 
hogy kezdjük el gyakorolni egymás között: 
az embertársak között, a családok között, a 
népek között, a földrészek között. Ha hozzá 
akarunk járulni egy szegények nélküli vi-
lág létrejöttéhez, akkor olyan társadalmat 
kell építenünk, amelyben nincs hátrányos 
megkülönböztetés, amely a szolidaritáson 
alapul, vagyis megosztjuk egymással java-
inkat és újraosztjuk az erőforrásokat a test-
vériség és az igazságosság nevében.”

Elhangzott a Vatikánban, 2016. február 10-
én, hamvazószerdán (Forrás: Magyar Kurír)

Jász László plébános
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Az elmúlt évszázad a technikai fejlő-
dés, az életszínvonal emelkedése, az 
emberi jogok kiterjesztése mellett 
hazánkban is bővelkedett diktatóri-
kus intézkedésekben. Ezeket és büki 
következményeiket vesszük sorba írá-
sunkban.

A két világháború alatt: hadigazdálko-
dás folyt. Az élelmiszerekre és közszolgál-
tatási cikkre jegyrendszert vezettek be, a 
mezőgazdasági terményekre kötelező 
beszolgáltatást írtak elő. A sajtót cenzú-
rázták.

1919 tavaszán a Magyar Tanácsköztár-
saság – kártalanítás nélkül – állami tulaj-
donba vette a Markovics- és a cukorgyári 
birtokot, a kastélyt és a nagyobb kúriákat; 
államosította az iskolákat. A volt úri osz-
tályok tagjaitól és a papoktól elvették a 
választójogot, viszont a nők kirekesztése a 
politikából 1919-ben megszűnt, megkap-
ták a választójogot, mely korlátozottabb 
formában a következő években is fenn-
maradt.

1939-1940 folyamán az I. és II. zsidó-
törvény és végrehajtási utasításai alapján: 
A helyi képviselő testületekből kizárták a 
virilis (legtöbb adót fizető) zsidókat, lét-
számukat több szakmában korlátozták. Az 
1939. évi országgyűlési választásokon csak 
igazolások beszerzése után szavazhatott a 
zsidónak minősülő állampolgárok egy ré-
sze.

A 2870/1941. sz. kormányrendelet után: 
A zsidók nem teljesíthettek fegyveres 
katonai szolgálatot, viszont a 18 – 48 év 
közötti izraelita férfiakat munkaszolgálat-
ra kötelezték. A 35 büki zsidóból 7 fő lett 
munkaszolgálatos. Közülük csak Krausz 
Sándor élte túl a háborút.

A 1942. évi XV. tv.cikk (a zsidók mező- 
és erdőgazdasági ingatlanairól) kihirdeté-
se után Bükön Mayersberg Dávidtól és a 
Feigelstock-örökösöktől – kártalanítás nél-
kül – állami tulajdonba került több mint 
36 kat. h. föld, melyet a Vitézi széknek ad-
tak át. Valkó Lajosné Weiss Ella pedig a gr. 
Nemes-családnak adta el büki kúriáját és 
a hozzá tartozó Csepreg- meggyespusztai 
birtokot.

1944. április-május (a német megszál-
lása) után:

– A zsidók sárga csillagot kötelesek vi-
selni, telefonjaikat kikapcsolták, kerékpár-
jaikat, rádióikat, írógépeiket – kártalanítás 
nélküli – összegyűjtötték. A bankbetéte-

ket, ékszereket, festményeket és egyéb 
értéktárgyakat állami letétbe kellett be-
szolgáltatniuk.

– A zsidó üzletek és árukészletek – kár-
talanítás nélkül – állami tulajdonba kerül-
tek.

– A településen tartózkodó 27 izrae-
litát 1944. május 12-én a csepregi get-
tóba, onnan június második felében a 
soproni gyűjtőbe, július 5-én pedig az 
Auschwitz-birkenaui koncentrációs tábor-
ba szállították. Közülük csak Berger Jenő 
és Eisenstein Katalin maradt életben.

1944. szeptember 16-án legalább 15 
büki „munkakerülő” cigány férfit szedtek 
össze a csendőrök, és átkísérték őket a 
csepregi járási gyűjtőbe. Közülük hármat 
munkaadóik hazakértek. A többieket tár-
saikkal együtt október elején Nagykani-
zsára, majd Iharosberénybe vitték munka-
szolgálatra. A táborból a bükiek egy része 
kétszer megszökött. 1945 februárjában a 
szökésekért Sztojka Ferencet a hadbíróság 
halálra ítélte és kivégezték, a többiek csa-
ládjától megvonták a hadisegélyt.

A nyilas uralom idején: 
1944. november elején összegyűjtöt-

ték a 18 év körüli cigánylányok egy részét 
– Bükről legalább hármat és egy fiatalasz-
szonyt –, és a komáromi Csillagerődbe, 
majd onnan németországi koncentrációs 
táborokba szállították őket. Többjükön or-
vosi kísérleteket végeztek, melyekbe Hor-
váth Terézia belehalt, mások életre szóló 
betegséget kaptak.

1945 elején a nyilas belügyminiszter el-
rendelte a várható hadműveleti területről 
a cigány lakosság összegyűjtését és kite-
lepítését a Német Birodalomba. Erre vidé-
künkön 1945. március 29-én került volna 
sor. A vártnál gyorsabban érkező szovjet 
egységek hajnalban elfoglalták a nagyköz-
séget, s a kitelepítés meghiúsult. Viszont a 
megszálló katonák egy része órákat, kerék-
párokat és más értékeket zabrált, a nőkkel 
erőszakoskodtak. A védelmükre kelő férfi-
ak egy részét lelőtték, Bükön Fodor József 
váltókezelőt. Radnóczy Ernő plébános fel-
jegyzései szerint a bükiek közül „málenkij” 
robotra 32 férfit [részben hadifoglyot] és 
10 nőt hurcoltak el a Szovjetunióba. Ha 
neveiket megismerjük, tisztázható, hogy 
közülük hány személy nem tért vissza. 

A szovjet fegyverek árnyékában: 
1945 tavaszán – kártalanítás nélkül – 

elvették és kiosztották a Szapáry- (Csep-

regen a Nemes- és dr. Takáts-örökösök) 
birtokainak 100 hold feletti részét. A mara-
dék 100 holdakat 1948-ban – kártalanítás 
nélkül – államosították a kastéllyal, illetve 
a kúriákkal együtt. Az emiatt Budapest-
re költözött Szapáry Paulát a fővárosból 
1951-ben kitelepítették Tiszapolgárra. 

1945-1950 között az egyesületek nagy 
részét feloszlatták (levente, vallási alapúak, 
iparos kör). Államosították Rothermann 
Rudolf gépjavító műhelyét (korábbi cu-
korgyári műhely), a malmokat és a gyógy-
szertárat, a gépállomásnak ajánlatták fel a 
cséplőgépek egy részét.

1948-ban: – Összeírták az áttelepítésre 
kötelezett német lakosságot. Bükön 6 csa-
ládból 19 fő került a listára, akik közül Da-
hedl Bélát és nővérét, Lujzát telepítették ki 
az NSZK-ba.

A háború után alakult Büki Földműves 
Szövetkezettel egyesítették a Hangyaszö-
vetkezetet, s a következő években ebbe 
a kiskereskedőket és vendéglősöket belé-
pésre kényszerítették.

1949-ben megkezdődött a TSZ- szer-
vezés. A kis- és középparasztokat – az 
újgazdákat is – földjükkel, állataikkal és 
mezőgazdasági eszközeikkel bekénysze-
rítették a téeszcsékbe. A módos gazdák 
kuláklistára kerültek – Bükön 25 fő. A foko-
zódó beszolgáltatással, emelkedő adókkal 
és más intézkedésekkel többüket rábírták 
arra, hogy földjüket, állataik és mezőgaz-
dasági eszközeik nagy részét felajánlják az 
államnak, illetve egy idő után őket is TSZ-
be kényszerítették. Mind az egyéni parasz-
tokat, mind a TSZ-eket 1957-ig beszolgál-
tatási kötelezettség terhelte.

Az 1951-ben felszámolt, Csepreg köz-
pontú összeesküvésben résztvevő három 
büki személyt is kín vallatták és börtön-
büntetéssel sújtották. 

1952-ben a cipész kisiparosok egy része 
a nyersanyaghiány, az emelkedő adók és 
más intézkedések hatására megalakítot-
ta a Csepregi Cipész Kisipari Termelőszö-
vetkezet büki részlegét, 1953-ban pedig 
további 11 kisiparos létrehozta a Büki Ve-
gyesipari Szövetkezetet. 

Az 1956-os forradalom leverése után 
Ivány Károlyt, Kárpáti Jánost, Sümeghy 
Gyulát és több, a menekülőket Ausztriába 
kísérő személyt internáltak, Boda Sándort 
elbocsátották munkahelyéről. Bükről több 
mint 50 fő emigrált a nyugati országokba.

Sági Ferenc

20. századi diktatórikus intézkedések
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töltött legemlékezetesebb pillanatokat a 
legidősebb szakiskolások, majd vidám tán-
cos produkciójuk következett. Zárásként 
pedig közös énekkel búcsúztak. A szalaga-
vatói rendezvény a Fürdő Étteremben foly-

tatódott, ahol a diákok keringője nyitotta a 
bált, majd tanáraikkal, szüleikkel táncoltak. 
Az est további részében az önfeledt szóra-
kozásé volt a főszerep.

Baloghné Simon Erika

„Egyszer véget ér a lázas ifjúság”

Még szalag nélkül

Szalag-tűzés

Február első hétvégéjén iskolánk 11. év-
folyamos pincér és szakács tanulói hívták 
szüleiket, rokonaikat, barátaikat, tanáraikat, 
hogy velük együtt éljék át életük egyik fon-
tos állomásának ünnepélyes perceit. A régi 
hagyományokban gyökerező szalagavatói 
ünnepség megható és vidám ünnepét tar-
tották a végzős diákok a büki Művelődési 
Központban. Az iskola zászlajának foga-
dása és a Himnusz közös eléneklése után 
Hárominé Orbán Erika igazgatóhelyettes 
asszony köszöntötte a vendégeket és meg-
különböztetett szeretettel az ünnepelteket. 
Emlékeztette a diákokat, hogy a szalag, 
amit most kapnak milyen fontos összekö-
tő kapocs a számukra, összekovácsolódott 
közösségük egyik szimbóluma is. Figyel-
meztette őket arra, hogy az igazi megmé-
rettetés még előttük áll, a szakmai képesítő 
vizsgára szorgalmas tanulással, lelkiismere-
tes munkával kell készülniük. Pócza Csaba 
igazgató úr meleg hangon köszöntötte a 
végzős diákokat, elevenítette fel a szala-
gavatók hagyományát, szerepét a diákság 
életében, és kívánt sikeres felkészülést a 
vizsgákra, a szülőknek pedig sok-sok öröm-
teli percet szerető gyermekeik életében. 
A végzősök tiszteletük és köszönetük jeléül 
szalagot tűztek Csándli Tiborné osztályfő-
nök és egyben a szakácsok szakoktatója, 
Szász Károly pincér szakoktató, Pócza Csaba 
igazgató és dr. Németh Sándor polgármes-
ter ruhájára. A diákoknak osztályfőnökük 
tűzte fel az összetartozás jelképét. A végző-
sök nevében Németh Ármin köszönte meg 
tanáraik, szüleik áldozatos munkáját, hogy 
eddig a napig eljutottak és kérték továbbra 
is támogató segítségüket, bíztató szavaikat, 
mosolyaikat. A diákok szüleiket egy-egy 
szál virággal köszöntötték. Az ünnepi per-
cek után a vidámságé volt a főszerep. Képes 
összeállítással elevenítették fel az iskolában 

Március 24. 19.00: Büki Forgószínpad. 
A  Sok-szín-pad Társulat bemutatja Farkas 
Rezső: Magdaléna című művét.
Szereplők: 
Hatházy őrnagy – Nika Róbert; Miklós, a 
fia – Pataky Laura; Magdaléna – Kabay Ág-
nes; Gyurácz őrmester – Firisz Tamás; Pocsik, 
a puccer – Varga Krisztián; Julcsi, a cseléd – 

Március 3. 17.00 : Horváth Norbert előadása 
„Amikor a lélek éhes” címmel. Belépő: 500,-Ft
Március 11. 20.00: Nőnapi bál nem csak 
nőknek! A talpalávalót húzza: Zene Zoli 
Music Produkció. Belépő: 1.000,-Ft
Március 17. 18.00: Olvasószemüveg. End-
rei Judit – „Korhatártalanul – 50 után is aktí-
van”. Belépő: 1.000,-Ft

A Büki Művelődési és Sportközpont,  
Könyvtár 2016. március havi rendezvényei

Boda Zsuzsánna; Pista, cseléd – Sulyok Gergő; 
Rendezte – Nika Róbert
Belépő: 800,-Ft
Március 28. 09.00–12.00: Büki Húsvéti Vi-
gadalom. Húsvéti népszokások bemutatá-
sa, Tojáskereső verseny, Húsvéti játszóház, 
Népi fajátékok, Kézműves sarok. A belépés 
díjtalan!
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A hagyományokhoz hűen az iskolások 
az idei évben is két farsangi mulatságon 
szórakoztatták egymást és szüleiket, 
vendégeiket.

Az alsó tagozatos diákok a tanító nénikkel 
igazi büki karnevált varázsoltak a művelődé-
si központ színháztermébe. A hangulatot 
a 4. évfolyamosok nagyon ötletes közös 
produkciója alapozta meg. A tanító nénik 
piknikjére készített finomságokat a 40 fős 
hangyacsapat felfalta, majd megjelentek a 
fűszoknyás lányok, akik lelkesen táncoltak. 
Zárásként pedig Kis Grófo figyelte meg a 
hangyacsapat „nézését, meg a járását”. Az 
első és másodikosok osztályonként vonultak 
színpadra, hogy kis versikékkel bemutassák 
változatos, nagyon szép kivitelű, egyéni – 
„házilag készített” – jelmezeiket. A harmadik 
évfolyamosok között voltak egyéni jelmezek 
is, de csoportban is bemutatkoztak ők. A 3.a 
osztályosok Well hello koncerttel szórakoz-

Farsangoztak az iskolások

K u lt ú r a

tatták a népes közönséget, főként a fiúk 
vetették be magukat, break tánccal fűsze-
rezték a dalokat. A 3.b osztályosok pedig a 
Minyonok táncával nyűgözték le a nézőket. 
Meglepetésként az 1.a osztályos szülők Hó-
fehérke és hét törpe jelenete szórakoztatta 
a farsangi délután résztvevőit. A szülőkből 
álló zsűrinek nem volt könnyű dolga, de 
kiválasztották osztályonként a legötlete-
sebb jelmezeket és jutalmazták a viselőiket. 
Díjat kapott: a Bálna, Szörnyella de Frász, a 
Pincérfiú, a Múmia, a Zebra, a Pattogatott 
kukorica, a Csiga-biga, Elza hercegnők, az 
Írásfüzet, a Boríték, a Zsákbamacska, Bangó 
Margit, a Festőművész, a Ceruza, a Szőlőfürt, 
a Tudás fája, a Santa Maria, a Csörgőóra, a 
Muffin, a Túró Rudi, a Husi Hentes, a Torta, a 
Csoki automata, a Szabadság szobor, a Bo-
lond kalapos. 

A felső tagozatosok számára az idei far-
sangra a nyolcadikosok azt a feladatot adták, 
hogy forgassák vissza egy kicsit az idő kere-
két és a szüleik, tanáraik korát idézzék meg 
a farsangi produkcióikban. A nyolcadikosok 
„Bombázó” meglepetés produkciója nyitot-
ta a műsorok sorát. Az ötödikesek reggeli 
tornával indították a napot, aztán a Mézga 
családdal nyaraltunk, majd egy rock-and-roll 
party-ra nyertünk bepillantást. Az Esti mese 
macija a fogmosást követően a Hupikék 
törpikék mesét nézte meg, ahol a törpök 
ügyesen legyőzték a gonosz Hókuszpókot. 
Megtudhattuk egy jelenetből azt is, hogy 
az ERŐ az ötödikesekkel van. Végül Michael 
Jacksont elevenítették meg táncukkal az év-
folyam táncosai.

Felsős farsang Alsós farsang

Retró a divat

A hatodikosok a büki iskola egykori út-
törőcsapatának életébe engedtek bepillan-
tást nyerni egy rövid időre. Megtudhattuk, 
hogy az őrsi gyűléseken mennyire jó volt 
beszélgetni – mégpedig mobiltelefon nél-
kül. Aztán benéztünk orosz, angol, ének és 
tesi órára is, no persze a szünetben egy kis 
puskaírási titkot is elcsíphettünk. A discoban 
pedig bemutatkozott a fiúknak a „Szexi lány”, 
a „Csókkirály” pedig a lányokat vette le a lá-
báról. Az évfolyam közös záró produkciója a 
limbó-láz volt. 

A hetedikesek egy megtalált időkapszu-
la segítségével forgatták vissza az idő kere-
két. Találtak mindenféle érdekes tárgyat is, 
de megtalálták Juliskát és Mariskát is, akik 
hamisítatlan pletykálkodásba kezdtek a fü-
lünk hallatára. Elmentünk egy tánciskolába 
is, ahol igyekeztek megtanulni fiataljaink a 
legfontosabb tánclépéseket. A katonák éle-
tébe kukkantottunk be az őrmester és be-
osztottja párbeszédében, majd megtudtuk, 
hogyan vallanak Sárikának szerelmet a fiúk. 
Az évfolyam záró táncából itt sem hiányoz-
hatott a roki és a twist.

Az évfolyamok műsorát zárta, a bált pe-
dig nyitotta a nyolcadikosok hagyományos, 
nagyon színvonalas angol keringője. 

Mindkét rendezvényen sok-sok értékes 
nyeremény talált gazdára a tombolán, a 
büfékben pedig a szülők finomságokkal kí-
nálták a táncolásban megfáradt bulizókat. 
Köszönet mindenkinek, aki bármilyen for-
mában hozzájárult diákjaink farsangi mulat-
ságának sikeréhez.

Baloghné Simon Erika
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Három büntetőpárbajt megnyerve védte 
meg címét a XVI. Szélesy József Terem-
labdarúgó-tornán a Bunstift csapata feb-
ruár harmadik hétvégéjén a büki sport-
csarnokban. A 22 csapat részvételével 
zajlott meccsdömpingen a Young Boys 
lett az ezüstérmes, a bronzot a Black Jack 
szerezte meg. 

Elmaradtak a nagy meglepetések a 2016-
os Szélesy József Teremlabdarúgó Emléktora 
előcsatározásai során, az öt csoportba so-
rolt 22 csapatból leginkább az előzetesen 
is esélyesebbnek vélt együttesek jutottak a 
középdöntőbe. Oda, ahová két év elteltével 
kvalifikálta magát a házigazda Büki TK, Kiss 
István csapata. A középszakaszban is akad-
tak még helyiek rajtuk kívül (Steva, Petrovics 
Apartmanház, Black Jack), és ott volt a cím-
védő Bunstift, amely nélkülözte a 2015-ben 
a torna legjobb játékosának választott, most 
sérült Horváth Detrét, illetve a Göcsej futsal 
kapusát, Balikó Milánt is. Nevekben azért így 
sem volt hiány náluk (Sipos Norbert, Imre Já-
nos, Kozmor Ákos), ugyanez volt igaz a 2014-
es döntős Pityu FC-re (Seper Ákos, Neczpál 
Gábor, Szabó Levente, Sütő László), vagy ez-

XVI. Szélesy József  
Teremlabdarúgó-torna 

Téli játékos mozgás a felnőtt csapatnál:
Érkezők: Werderits Balázs (legutóbb Ausztria, 
USV Natschbach), Taródi Dávid (Szentkirály), 
Molnár Erik (Gyenesdiás), Valastyán Donát 
(Kecskeméti LC) 
Távozók: Kovács Zoltán (Ausztria), Szabó Ro-
land (Töltéstava), Nagy Sándor (Töltéstava), 
Ligeti Richárd ( Répcelak)

FELKÉSZÜLÉSI MENETREND 
2016. TAVASZ
02.26. péntek 19.00-20.30 Büki Tk – Sitke
02.28.  vasárnap 16.00-18.00 Büki TK – Dénes-

fa felnőtt edzőmeccs
03.01. kedd 19.00-20.30
03.03. csütörtök 19.00-20.30
03.04. péntek 19.00-20.30

03.06.  vasárnap Büki TK  
– Ikervár ifi és felnőtt edzőmeccs

03.08. kedd 19.00-20.30
03.10. csütörtök 19.00-20.30
03.11. péntek 19.00-20.30
03.13.  vasárnap Büki TK  

– Simaság ifi és felnőtt edzőmeccs
03.20. Büki TK – Ölbő SE bajnoki

BTK Labdarúgó Szakosztály 

A Szélessy Kupa győztesei

úttal a Venczel Balázst bevető Casablancára 
is. Azért az NB I-es, NB II-es múlt még nem 
mindenre garancia, erre erősített rá a nevé-
hez méltóan fiatal, de képzett játékosokból 
álló Young Boys, amely a középdöntőben 
három gólos hátrányból fordított a Pityu FC 
ellen. Körbeverések után búcsúzott a Büki TK, 
de nem jutott a negyeddöntőbe az újperinti 
Öregfiúk, a bői Sörarcok.hu és Bük testvér-
városa, Törökbálint sem. Az egyenes kiesési 
szakaszban fokozódtak az izgalmak, a Steva 
nagy csatára késztette a Bunstiftot, Steiner 
Zsolték végül csak büntetőkkel maradtak 
alul, a Young Boys Szalay Csaba duplájával 
kiejtette a Casablancát, a Black Jack jobb volt 
a Kópházánál, míg a Petrovics leiskolázta a 
Pityu FC-t. Az elődöntőbe, egy kivételével 
(a Sportuszoda helyett most a Young Boys 
volt ott) ugyanazok a csapatok (Buntstift, 
Black Jack, Petrovics) kerültek, mint egy évvel 
korábban, ráadásul megismétlődött a Black 
Jack-Buntstift párosítás is. Kovács Zoltánék 
alaposan megizzasztották Imre Balázsékat, 
végül a Buntstift a másik büki érdekeltségű 
gárdát is 7 méteresekkel múlta felül, Szarka 
Zoltán unokája, Lévay Gergely védte Gug-
csó Benjamin büntetőjét. A másik elődöntő-
ben kemény meccsen a meglepetés csapat 
Young Boys folytatta menetelését, 5-4-re ver-
ve Petrovics Jánosékat. Komoly feszültséget 
tartogatott a finálé, amely 1-1-es rendes játé-
kidőt követően hétmétersekkel dőlt el: Lévay 
Gergő 3 labdát is megfogott, a másik oldalon 
Imre Balázs berúgott egyet, így 2016-ban a 
Buntstift hódította el az új vándorserleget. 
A  bronzmeccsen a büki házidöntőben a 
Black Jack diadalmaskodott. Falussy Péter

A Szombathelyi Vívóakadémia Sportegye-
sület az Olimpici KHA a BBKTE, Büki Gyógy-
fürdő Zrt., és Bük Város Önkormányzata 
támogatásával rendezi meg 2016. március 
4-6.között IV. Bükfürdő Kupát az Olimpi-
ci Grand Prix sorozat keretében. A büki 
Sportcsarnokban rendezendő 3 napos ver-
senyen 10-15 év közötti fiúk, lányok mérik 
össze tudásukat párbajtőr vívásban. A há-
rom napos versenyre közel 600 fő verseny-
zőt, edzőiket, szülőiket várjuk a település-
re, reméljük megfelelő eredményekkel és 
élményekkel felvértezve gondolnak majd 
vissza városunkra.

Szabó András

Tömördön a FALUHÁZ adott otthont a XIII. 
alkalommal rendezett kistérségi verseny-
nek 2016.február 14-én, amelyen 20 fő vett 
részt (Tömörd, Csepreg, Bük,Bő, Gór, Mes-
terháza, Nemesládony). A versenyzőket 
Kollarits Gábor polgármester köszöntöt-
te,majd Dániel Tibor a sakk szakosztály ve-
zetője ismertette a lebonyolítás szabályait 
(7 forduló 20-20 perc „Svájci” rendszer).

A verseny végeredménye:
1. Ávár Zsolt Tömörd 6 pont
2. Farkas István Csepreg 5,5 pont
3. Tompa Ádám Csepreg 5 pont
4. Szabó György Bő 5 pont
5. Farkas Attila Csepreg 4,5 pont
6. Szabó Gyula Csepreg 4,5 pont
Azonos pontszám esetén a “bucholz” 

számítás döntött. A díjakat ÁVÁR ZSOLT a 
rendezvény házigazdája adta át, ezúton is 
köszönetünket fejezzük ki.

Dániel Tibor, szakosztályvezető

IV. Bükfürdő Kupa 
Olimpici Grand Prix 

Bük, 2016. március 4–6. 

Sakk verseny

www.bukfurdo.hu
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2016. február 12 és 14 között, immár 27. 
alkalommal rendezték meg Lengyelor-
szág egyik vezető turisztikai vásárát, a 
TOUR SALON 2016-ot Poznanban. 

A nagyközönség és a szakma számára is 
kiemelt jelentőségű rendezvény kiváló al-
kalmat biztosított fürdővárosunk számára, 
hogy a tavaszi – nyári szezon előtt bemu-
tatkozhassunk a lengyel piacon. 

Bükfürdő a Magyar Turizmus Zrt stand-
ján jelent meg, a fürdőváros közös pultján 
egyesületünket Bakos Márton reprezentál-
ta, az Apartman Hotel*** képviseletében 
pedig Varga Gábor vett részt a turisztikai 
vásáron. 

A lengyel kiállítás egyik érdekes hagyo-
mánya, hogy a rendezvény szakmai napjá-

ra a szervezők az üzleti partnerek számára 
kedvezményes utazást biztosítanak a vásár-
ra. Pénteken, február 12-én bérelt buszok 
indultak Varsóból, Krakkóból, Katowice-ből, 
Lodz-ból és Wrocławból és hozták a látoga-
tókat egy névleges díj ellenében a turiszti-
kai vásárra. 

A lengyel ajánlatok mellett több külföldi 
kiállító is helyet kapott, így a magyar aján-
latokon kívül, Németország, Olaszország, 
Románia, Marokkó, India, a Fülöp-szigetek, 
a Cseh Köztársaság, Grúzia, Indonézia és a 
Dominikai Köztársaság turisztikai szerve-
zetei, utazási irodái, szállodák képviselői is 
képviseltették magukat.

Az év elején két büki szállodai is szak-
mai elismerésekben részesült, emelve 
ezzel szálláskínálatunk minőségét és 
sokszínűségét. 

A Magyar Szállodák és Éttermek Szö-
vetsége illetve a Magyar Turizmus Zrt. 
rangos szakmai elismerésekben részesítet-
te a Greenfield Hotel Golf &SPA szállodát. 
A tavaly elnyert „Legnagyobb piaci javulás” 
különdíj után az idén immáron a harmadik 
alkalommal meghirdetett pályázaton a 
„Legeredményesebb átalakulást” elismerő 
Főnix különdíjat érdemelte ki a szálloda, 
valamint átvehette a Magyar Turizmus Mi-
nőségi Díját is.

A szállodát és az exkluzív szolgáltatá-
sokat nyújtó Spa & Wellness központot 
a 2015-ben leadott vendég értékelések 
alapján a booking.com Kiválósági díjban 
részesítette, a német Fit Reisen pedig a 
Premium Hotelek közé sorolta. A májusban 
ötödik születésnapját ünneplő Greenfield 
Hotel Golf & Spa**** egyre növekvő nép-
szerűségnek örvend mind a hazai, mind a 
külföldi vendégek körében.

A Hotel Piroska**** csapata a KidsOasis 
– minősített családbarát szálláshelyek – 
4 szélforgós minősítését igazoló oklevelét 
vehette át. 

A KidsOasis által minősített szálláshelye-
ken a családbarát kialakítás – a játszóterek, 
a gyermekekre szabott szolgáltatások, il-
letve nagyobb szálláshelyeken tapasztalt 
animátorok és a speciális ellátás – garan-
tálja azt a kellemes légkört a nyaralás ideje 

TOUR SALON: 2016. február 12–14. – Poznan
Üzlet és szenvedély 

Bükfürdői szállodák elismerései

A Büki Gyógyfürdő Zrt. 2015 őszén több 
elemből álló képzési programot indított, 
melynek célja, hogy a vendégekkel közvet-
len kapcsolatban álló munkatársak részére 
a mindennapi munkavégzésben segítsé-
get nyújtson. A program keretében a dol-
gozók magas óraszámú cseh, angol, illetve 
német nyelvi képzéseken vehetnek részt 
a Katedra Nyelviskola oktatói közreműkö-
désével. Jelenleg az angol és német nyel-

Nyelvi továbbképzések
vi kurzusok (kezdő és középhaladó szinten) 
zajlanak, melyek április végén fejeződnek 
be. Szintén a képzéssorozathoz kapcsolódik 
a decemberben már megtartott, ezév má-
jusában folytatódó vendégkommunikációs 
tréning. A tréning fő célkitűzése a vendégek-
kel közvetlen kapcsolatban álló munkatársak 
kommunikációs és konfliktus-kezelő képes-
ségének fejlesztése a magas színvonalú szol-
gáltatásnyújtás érdekében.  Dr. Kiss Veronika

alatt, amelyben mind a szülők, mind gyer-
mekek örömüket lelik.

Ezt megelőzően a szállodában több 
fejlesztés történt a családok minél jobb ki-
szolgálása érdekében. Az étteremben lét-
rehozott játszósaroknak nagy sikere volt, a 
kis vendégek rögtön birtokba vették. Baba 
és gyermekbarát eszközök tárháza, játszó-
szoba, kültéri játszótér, családi játszószoba, 

kamaszoknak X-box, PlayStation, felnőtt és 
gyermek wellness részleg áll a vendégek 
rendelkezésére.

A szállodában a gyerkőcök 2 és 12 éves 
kor között Piroska Pengőt kapnak a megér-
kezéskor. További pengőket gyűjthetnek a 
gyermekprogramokon, melyeket különbö-
ző ajándékokra válthatnak be.

 Horváth Lívia

2 0 1 6 .   F e b ru á r   2 6 .         1 1



Büki Újság  Büki Újság   m oz a i k

KRISTÁLY
TORONY
Bükfürdő

KRISTÁLY TORONY - Toronyra fel! 

Ha a tavasz szeszélyessége is úgy akarja, március közepén megnyitja  
kapuit a bükfürdői Kristály Torony mászó- és kalandpark. 

Szeretnéd felrázni Magad és leküzdeni a tavaszi fáradtságot? Nem kell 
messzire menned, pattanj bringára és gyere el hozzánk: a toronymászás 
mellett színes kísérőprogramok garantálják a frissítő élményeket.

Március 12-15.  Szerezd meg az év első igazán kalandos élményeit: 
  egésznapos interaktív játékkuckó

Március 26-28.  HÚSVÉT. Nyuszi simogató, gyerekprogramok,  
  ügyességi versenyek és értékes ajándékok várják kis  
  látogatóinkat.

Április   GRAND OPENING. Szeszélyes április, szeszélyes 
  jegyárak: hétfőtől-péntekig 50%-os kedvezmény. 

A programváltoztatás jogát az időjárás függvényében fenntartjuk.  

KRISTÁLY TORONY Kalandpark • 9740 Bükfürdő Nyárfa u. 2. • Tel.: +36 94 558 030 • info@kristalytorony.hu • www.kristalytorony.hu
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