
nést kívánt mindenkinek. A vakációt Simon 
Nóra és Horváth Balázs kis elsősök is várták 
már nagyon, akik versmondásukkal szépen 
ki is fejezték azt. A  jól megérdemelt pihe-
nés előtt azonban jár a jutalom is. Átadták 
az iskolai tantestület által megszavazott és 
a képviselőtestület által támogatott javas-
latot: az idei évben az Ablánc díjat Spilen-
berg Donát kapta. A képviselő-testület által 
létesített Jó tanuló, jó sportoló díjat Vasvári 
Sára hetedikes tanulónak ítélték. A  díjakat 
Dr. Németh Sándor polgármester és Pócza 
Csaba iskolaigazgató adták át. Az idei tan-
évben 71 jutalomkönyvet osztottak ki a 
jeles és kitűnő tanulók számára. (44 alsó ta-
gozatos, 27 felső tagozatos) Az okleveleket 

Bükön is lezárták a tanévet – „Üres az osztály nincs lakója már…”

a tanító nénik adták át a bizonyítvány mellé. 
Kossuth Domonkos Lajos, Pócza Franciska 
Csenge és Spilenberg Donát 8 éven át kitű-
nő tanulmányi eredménnyel büszkélkedhe-
tett, amiért az iskola hagyományait követve 
dísz oklevelet is vehettek át. A  bizonyítvá-
nyok kiosztására a tantermekben került a 
sor, ahol az osztályfőnökök értékelték rövi-
den az elmúlt tanévet, látták el jó tanácsa-
ikkal nyárra tanítványaikat és köszönték 
meg a szülők támogató segítségét, amelyre 
szükség volt az eredmények eléréséhez. Pi-
hen tehát a kréta, üresek a tantermek, várják 
a szünidő végét, hogy szeptemberben újra 
élettel megteljenek. Vidám vakációt min-
denkinek! Baloghné Simon Erika

A ballagó B. osztály

A búcsúzó A. osztály

„Most június van. Június lett és tanév 
vége. Szabadság, barátom, itt a nyár,…” 
– írta Balogh József kedves versében, 
mely egyben lezárja a tanévet és kö-
szönti a legkedvesebb évszakot, a nya-
rat, ami a diákoknak is egyet jelent a 77 
napos pihenéssel,  játékkal, nyaralással, 
önfeledt szórakozással. 

Iskolánk tanulói ünnepélyes keretek kö-
zött köszöntek el a 2015/2016-os tanévtől. 
A  nyolcadikosok számára ezek a búcsúzás 
percei is voltak. A  hetedikesek verssel és 
köszöntő szavakkal emlékeztek az együtt 
töltött évekre, idézték fel a kedves emléke-
ket, és kívántak sikereket a továbbiakban. 
Csóka Viktória és Kovács Soma kedves és 
megható szavakkal köszönt el a tanárok-
tól, akik nyolc éven át egyengették útjukat, 
adták át tudásuk legjavát felkészítve őket 
a középiskolás évekre. Búcsút mondtak a 
társaknak, akikkel együtt örültek a sikerek-
nek, együtt szomorkodtak a kudarcokon. 
Megköszönték szüleiknek is a szerető, féltő 
gondoskodást, amit naponta kaptak a szü-
lői háztól. Dallal fejezte ki az évfolyam, hogy 
életükben egy korszak lezárult, készek a fé-
szekből való kirepülésre. Pócza Csaba igaz-
gató meleg szavakkal köszönt el a búcsúzó 
diákoktól, akik a nyolc év során sokat tettek 
az iskola hírnevének öregbítése érdekében 
tanulmányaikkal, versenyeken elért ered-
ményeikkel. Igazgató úr ünnepi beszédé-
ben értékelte a mozgalmas, eseménydús 
tanévet is, kiemelte az eredményeket, me-
lyek az iskolában folyó alapos, sikeres mun-
kát is mutatják. Felhívta a diákok figyelmét 
a nyár veszélyeire és vidám, tartalmas pihe-

Júniusi számunk tartalmából: 
Befejeződött a tanév az iskolában 1. oldal
Gyermeknap az óvodában 2. oldal
Ipar utcai telkek eladása 3. oldal
Érmes kézilabdás lányok 6. oldal
Büki nyári programok 7-18. oldal
Határtalanul – iskolai kirándulás 19-20. oldal
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A múlt század óta május utolsó vasár-
napján ünnepeljük a gyermekeket – ez 
a nap a Gyermekek napja, ezekben a 
napokban több figyelem irányul rájuk. 
Úgy gondolom az óvodában minden 
nap gyermeknap kell, hogy legyen, hisz 
az óvodapedagógusok, kisgyermek-
nevelő, dajka nénik és az intézmény 
minden alkalmazottja értük van, értük 

Gyermeknapi programok az oviban

Keresse a buk.hu honlapon 
a Büki TV adásait.

Minden kedden este hétkor 
új adással jelentkezünk.

részeit. A következő hét minden napja tar-
togatott meglepetést a gyerekeknek. A Ka-
tica és a Pillangó csoportosok mesejátékai, 
fagylaltozás, sportos csoportjátékok, az 
óvodapedagógusok mesejátéka, valamint 
Udvardy Zita gitárral kísért zenés előadá-
sa élményt jelentett számukra. Jól éreztük 
magunkat, kicsik – nagyok és felnőttek is. 

Pócza M. Gabriella

dolgozik. Számtalan program tette em-
lékezetessé május utolsó hetét a gyer-
mekek számára.

Május 18-án Molnár Orsi interaktív mű-
sora szórakoztatta a gyerekeket, remek 
hangulatot teremtve. A  következő napot 
alig várták a kicsik, de még a nap is ránk 
mosolygott, így kisvonattal, dottóval utaz-
hattunk, bejárva a város, a fürdő jellegzetes 

Sportnap- reggeli torna Sorverseny - Pillangó és Napraforgó csoport

Kisvonaton utazunk - Kukori csoport Elmélyülten hallgatják a kicsik a mesét
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Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulaj-
donában álló Ipar utcai építési telkek értékesítését hatá-
rozza el 134/2016. (05.23.) határozatával, a következő fel-
tételekkel:

1. Az értékesítésre kerülő ingatlanok: 
 Bük hrsz. terület nagysága (m2)
 580/3 1421 
 580/4 1266 
 580/5 1191 
 580/6 1160 
 580/7 833 
 580/8 833 
 580/9 886 
2. Az értékesítésre versenytárgyalás útján kerül sor, amelyen 

a következő feltételeknek megfelelő személyek vehetnek részt:
a) házastársak és 
b)  nyilatkozatban vállalják, hogy a lakóház építése céljából 

megvásárolt telken a tulajdonjoguk (1/2-1/2 arányban tör-
ténő) ingatlan-nyilvántartási átvezetését követően

ba) 2 éven belül az építkezést megkezdik, 
bb) 5 éven belül azt befejezik,
bc)  10 évig lakóhelyük folyamatosan Bük település,
c)  a megvásárolt építési telket, valamint a megépített lakást 

nem értékesítik a megszerzést követő 10 éven belül.  
3. A versenytárgyalásra a Büki Közös Önkormányzati Hivatalnál 

a határozat mellékletét képező formanyomtatványon kell jelent-
kezni. A jelentkezés előterjesztésekor az igénylő köteles a jogo-
sultsági feltételekre vonatkozóan nyilatkozatot tenni, a házasság 
fennállását hiteles anyakönyvi kivonattal igazolni. A  jelentkezés 
benyújtási határideje: 2016. július 15. 10.00. óra. A  jelentkezés 
postai úton és személyesen is benyújtható a Büki Közös Önkor-
mányzati Hivatalban. A postai úton benyújtott jelentkezésnek is 
meg kell érkeznie 2016. július 15. 10.00 óráig, a késedelmesen 
érkezett jelentkezéséket nem fogadjuk el.

A jelentkezőket a versenytárgyalásról a Büki Közös Önkor-
mányzati Hivatal útján a polgármester értesíti. Az értesítés a 
versenytárgyalás időpontját legalább harminc nappal korábban 
postai úton tértivevényes levélként küldik meg.

A versenytárgyalás időpontját a Képviselő-testület a jelentke-
zések beérkezését követően állapítja meg. 

4. A versenytárgyaláson az értékesíteni kívánt ingatlanok indu-
ló ára a következő: 

 Bük hrsz. Vételár (Ft.) 
 580/3 5 057 339 
 580/4 4 553 802 
 580/5 4 284 027 
 580/6 4 172 520 
 580/7 3 761 828 
 580/8 3 761 828 
 580/9 4 001 176 
A licit során a vételár 50.000,-Ft-tal emelhető.
3. A versenytárgyalással kapcsolatos tudnivalók:
- A versenytárgyaláson való részvétel feltétele 100.000,-Ft bá-

natpénz befizetése a tárgyalás időpontját megelőzően a Büki 
Közös Önkormányzati Hivatal pénztárába vagy az önkormányzat 
számlájára történő utalással.

Eladó Ipar utcai telkek
A bánatpénz a vételárba beszámít, az adásvételi szerződésben 

foglalónak minősül.
Az eredménytelenül licitálónak a bánatpénz visszajár.
Az eredményesen licitáló a tárgyalást követő 30 napon belül 

köteles az adásvételi szerződést megkötni és a vételárat egy ösz-
szegben megfizetni. Amennyiben e kötelezettségének nem tesz 
eleget a bánatpénzt elveszíti.

A versenytárgyaláson legkedvezőbb árajánlatot tevővel a z 
önkormányzat képviseletében a polgármester 30 napon belül 
adásvételi szerződést köt. Ha a vételárat határidőben nem fizetik 
meg, illetve a szerződést a versenytárgyalás nyertese nem köti 
meg, a befizetett bánatpénzt elveszíti. Ebben az esetben a tu-
lajdonos a versenytárgyalás második helyezettjének ajánlja fel a 
szerződéskötést, szintén 30 napos fizetési határidővel. Ha a szer-
ződést a második helyezettel sem lehet megkötni, új versenytár-
gyalás tartására kerül sor.

A vételárat a szerződésben meghatározott időpontban, de 
legkésőbb a szerződés aláírását követő 15 napon belül kell a ve-
vőknek megfizetniük. A tulajdonjog megszerzésével kapcsolatos 
összes költség és kötelezettség a vevőket terheli, kivéve az adás-
vételi szerződés elkészítését, melyet az önkormányzat által felkért 
ügyvéd végez el, és amelynek költségét az önkormányzat viseli.

A vállalt kötelezettségek biztosítékaként az önkormányzat 
visszavásárlási jogot köt ki az adásvételi szerződésben. A vissza-
vásárlási ár azonos a vételárral.

A képviselő-testület a visszavásárlás alól különös méltánylást 
érdemlő esetben a vevőket mentesítheti. Nincs helye méltányos-
ságnak rosszhiszeműség esetén. 

 
 

Jelentkezés versenytárgyalásra 
 
Alulírott házastársak 
1. Kérelmező neve:…………………………………………………………………………....... 
Születési neve:…………………………………………………………………………………. 
Születési hely, idő:……………………………………………………………………………… 
Anyja neve:……………………………………………………………………………………... 
Lakcíme:………………………………………………………………………………………… 
Tartózkodási helye (ha nem azonos a lakcímével):…………………………………………….. 
Adóazonosító jele:……………………………………………………………………………… 
 
2. Kérelmező neve:…………………………………………………………………………....... 
Születési neve:…………………………………………………………………………………. 
Születési hely, idő:……………………………………………………………………………… 
Anyja neve:……………………………………………………………………………………... 
Lakcíme:………………………………………………………………………………………… 
Tartózkodási helye (ha nem azonos a lakcímével):…………………………………………….. 
Adóazonosító jele:……………………………………………………………………………… 
 
büntetőjogi felelősségünk tudatában kijelentjük,  
1. a) házastársak vagyunk, ennek igazolására csatoljuk az anyakönyvi kivonat hitelesített 
másolatát,  
b) hogy a lakóház építése céljából megvásárolt telken a tulajdonjogunk (1/2-1/2 arányban 
történő) ingatlan-nyilvántartási átvezetését követően 
ba) 2 éven belül az építkezést megkezdjük,  
bb) 5 éven belül azt befejezzük, 
cc) 10 évig lakóhelyünk folyamatosan Bük település, 
c) a megvásárolt építési telket, valamint a megépített lakást nem értékesítjük a megszerzést 
követő 10 éven belül.   
2. a versenytárgyalásról szóló 134/2016.(05.23.) határozatban foglaltakat megismertük és 
ennek tudatában jelentkezünk a versenytárgyalásra. A megvásárolni kívánt ingatlan helyrajzi 
száma:  
Bük …………………….. 
Értesítési cím:…………………………………………………………………………………. 
Tudomásul vesszük, hogy, ha a fenti értesítési címre a postai kézbesítés sikertelen, minden 
ebből eredő hátrányt a kérelmezők viselnek. 
Bük,  …….……………                                      
                                                
…………………………………….    …………………………………… 
1. Kérelmező aláírása      2. Kérelmező aláírása 
 
Tanúk: 
 
1. név:………………………………..  2. név:……………………………….. 
 
cím:…………………………………..  cím:………………………………….. 
 
aláírás:……………………………….  aláírás:………………………………. 
5900 
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a világnak, hogy mi az, ami az embert iga-
zán boldoggá teszi. Ahogy az első kereszté-

A közel 3 hektáron elterülő “Caramell 
Premium Resort” néven újjászülető szál-
loda megőrzi, sőt a korábbinál is hangsú-
lyosabban jeleníti meg a már megszokott 
távol-keleti stílusjegyeket egyedi hangula-
tával, belsőépítészeti megoldásaival. Mind-
ez a modern formavilággal ötvözve finom 
eleganciát és harmóniát sugároz a közössé-
gi terekben, illetve a létesítmény 142 szobá-
jában, amelyekben egyidejűleg 340 vendég 
szállhat meg.

Az egészségturizmust szolgáló bővítéssel 
110m2-en, elegáns környezetben nyitja meg 
kapuit a Caramell Medical Center. Az egész-
ségközpontban 5 szakterületen várják a pá-
cienseket professzionális, legmodernebb 
berendezésekkel felszerelve. A  magasan 
képzett szakorvosok magánrendelői nem 
csupán a szálloda vendégei számára lesznek 
elérhetőek. Térítési díj ellenében bárki – büki 
vagy Bük környéki – részt vehet a kardiológi-
ai, belgyógyászati, dietetikai, reumatológiai, 
radiológiai vizsgálatokon és kezeléseken.

Bérmálás május 22-én délelőtt

Caramell Medical Center

A 10 órai szentmisén 15 fiatalnak szol-
gáltatta ki a bérmálás szentségét Né-
meth József c. Apát Úr, a Győri Prohász-
ka Ottokár Iskolaközpont igazgatója.

Csóka Gábor köszöntötte apát urat, és 
kérte, hogy egyházközségeink fiataljaira 
hívja le a Szentlelket, erősítse meg őket kül-
detésükben. 

Feladatuk lesz, hogy hitüket megvallva 
éljék keresztény életüket, melyhez segítsé-
get ad a Szentlélek. Azzal a lelkülettel ve-
gyék a Szentlelket, hogy valóban eszközei 
akarnak lenni a Szentlélek Úristennek, aki 
rajtuk keresztül meg akarja mutatni ennek 

Újjászületés a holisztika jegyében - 
hamarosan nyit a Bükfürdői Caramel 
Premium Resort. 2016 nyarán fejeződik 
be az utóbbi évek egyik legnagyobb 
hazai turisztikai beruházása. A  Hotel 
Caramell 3 új épületszárnnyal és közel 
2000 m2-es szabadtéri- és beltéri well-
ness részleggel bővül. Az új részleg 
egy 500 fős rendezvény- és konferen-
ciateremmel, valamint egy különleges 
ayurvedikus egészségközponttal lesz 
gazdagabb. 

A wellness részlegen többek között  bel-
téri- és kültéri medencék, szaunák, pihenő 
terek, sószoba, konditerem és egy látvá-
nyos kültéri japánkert kapnak helyet. Az új 
épületszárnyakban 62 nagyméretű családi 
szoba és lakosztály várja a pihenni vágyó 
vendégeket. A bővítés a gyerekes családok 
igényeit is maximálisan szem előtt tartja. 
Családbarát szobák, gyermekszolgáltatá-
sok egész sora várja majd az apróságokkal 
érkezőket.

Tizenöten bérmálkoztak

nyeknek példamutató hite és élete át tudta 
formálni az akkori birodalmat, ma, ha lesz-
nek olyan keresztények, ma is a jó Isten tar-
togat számukra boldogabb jövőt. A fiatalok 
az egyetemes könyörgésben azért imád-
koztak, hogy a Szentlélek élete és ajándékai 
kibontakozhassanak bennük.

A bérmálkozók: Bakos Péter, Csenár 
Dóra, Csonka Klaudia, Csóka Viktória, Ger-
gelics Martin, Horváth Anna, Horváth Fanni, 
Kocsis Rita, Landauer Bence, Németh Ivett, 
Németh Kristóf, Pócza Franciska Csenge, 
Stix Alex, Szarka Annamária, Takács Tamás

 Pócza M. Gabriella

Az ünnepélyes sajtótájékoztatóval egy-
bekötött projektzáró rendezvényen Nagy 
Viktória megbízott szálloda igazgató be-
mutatta az orvos és szakellátási csoportot, 
akik az egészségközpontban várják majd a 
gyógyulni vágyó vagy éppen egészségü-
ket megőrizni kívánó embereket. Ugyanis a 
sajtótájékoztatón az is elhangzott, hogy a 
gyógyítás mellett nagy hangsúlyt szeretné-
nek fektetni a preventív jellegű egészség-
megőrzésre. Egy állapotfelmérést követő-
en készek bárki számára összeállítani egy 
komplett csomagot, mely tartalmazhat 
diétát, további vizsgálatokat és kezeléseket.

A resortban ehhez adottak lesznek a 
feltételek, hiszen saját kalandparkkal, cuk-
rászüzemmel, étteremmel, és mindez ki-
egészülve az új prémium minőségű szol-
gáltatásokkal, egyedülálló ellátást nyújt 
majd az egész ország területén. Ígéretük 
változatlan: Pihenni bárhol tud. Nálunk új-
jászületik!

Simon Tünde

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

2. Szombat Dr. Sudár Zsuzsanna
3. Vasárnap Dr. Nagy Gábor
4. Hétfő Dr. Bencsik István
5. Kedd Dr. Szirmai László
6. Szerda Dr. Bencsik István
7. Csütörtök Dr. Szilasi Imre 
8. Péntek Dr. Szilasi Imre
9. Szombat Dr. Szilasi Imre
10. Vasárnap Dr. Szilasi Imre
11. Hétfő Dr. Kator Miklós
12. Kedd Dr. Szirmai László

13. Szerda Dr. Müller András
14. Csütörtök Dr. Sudár Zsuzsanna
15. Péntek Dr. Müller András
16. Szombat Dr. Nagy Gábor
17. Vasárnap Dr. Földi Sándor
18. Hétfő Dr. Sudár Zsuzsanna
19. Kedd Dr. Nagy Gábor
20. Szerda Dr. Petro Andor
21. Csütörtök Dr. Szilasi Imre
22. Péntek Dr. Szilasi Imre
23. Szombat Dr. Szilasi Imre

24. Vasárnap Dr. Szilasi Imre
25. Hétfő Dr. Kator Miklós
26. Kedd Dr. Szirmai László
27. Szerda Dr. Petro Andor
28. Csütörtök Dr. Müller András
29. Péntek Dr. Nagy Gábor
30. Szombat Dr. Kator Miklós
31. Vasárnap Dr. Földi Sándor
Bük, 2016. június 06.

Dr. Németh Sándor 
s.k. elnök
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TERÜLETI ILLETÉKESSÉG
A beteg elsődlegesen a bejelentett lakóhe-
lye vagy tartózkodási helye szerinti ellátásra 
kötelezett járóbeteg-szakellátásra, illetőleg 
fekvőbeteg-gyógyintézetbe, valamint házior-
vosi beutalás esetén annak telephelye szerinti 
ellátásra kötelezett járóbeteg-szakellátásra, il-
letőleg fekvőbeteg-gyógyintézetbe utalható. 
Ennek fényében tehát Bük város lakossága 
területi illetékesség alapján a szombathelyi 
Markusovszky Egyetemi Oktatókórházat, va-
lamint a Vasútegészségügyi Szolgáltató Kht. 
szakrendeléseit tudja igénybe venni, reumato-
lógiai ellátás esetén pedig a Büki Gyógyfürdő 
Rt. gondoskodik a terület betegeiről.  Ettől el-
térő helyeken előzetes egyeztetés szükséges – 
mely a páciens feladata -, hiszen az egészség-
ügyi személyzet ennek hiányában hivatkozhat 
arra, hogy nem köteles ellátni a beteget. Jog-
szabály szerint írásbeli befogadó nyilatkozat is 
szükséges az intézmény részéről, a gyakorlat-
ban azonban erre nem sok példát látunk.

ELŐKÉSZÜLETEK
Ügyeljen arra, hogy a TAJ-kártyáját, valamint a 
személyazonosságot igazoló okmányát vigye 
magával, mivel csak azok előzetes bemutatá-
sával vehető igénybe az orvosi ellátás. Ajánl-
juk, hogy a TAJ-kártyát akkor is vigye magá-
val, amennyiben új típusú személyazonosító 
igazolvánnyal (e-kártya) rendelkezik, mert az 
egészségügyi intézményekben egyelőre nem 
állnak rendelkezésre a megfelelő leolvasó rend-
szerek. Javasolt továbbá, hogy a rendelkezésére 
álló kórelőzményét is vigye magával, ugyanis az 
adatbázis nem országos szintű, csak az adott in-
tézményben elvégzett vizsgálatok eredményei 
hívhatóak elő a számítógépes rendszerekből. 
Főként a sok gyógyszert szedő pácienseknél 
az aktuális gyógyszerlistáról és adagolásról is ér-
demes készíteni egy listát (vagy a háziorvostól 
is kérhető), így nem a szakorvos jelenlétében 
kell összeszedegetni a gyógyszereket. Ezt a lis-
tát erősen ajánlott a TAJ-kártya mellett tárolni, 
így egy esetleges rosszullét esetén segítséget 
nyújthatnak az ellátó személyzetnek is.

BEUTALÓ NÉLKÜL IGÉNYBE 
VEHETŐ SZAKRENDELÉSEK
Néhány, jogszabályban meghatározott járóbe-
teg-szakellátás beutaló nélkül is igénybe vehe-
tő, illetve természetesen nem kell beutaló az 
orvosszakmai szempontból indokolt ismételt 
ellátáshoz sem. Az ismételt ellátás indokoltsá-
gáról az orvos írásban tájékoztatja a beteget is.
A biztosított személyek orvosi beutaló nélkül 
is térítésmentesen vehetik igénybe  
• a szakorvosi rendelő által nyújtott

– bőrgyógyászati,  
– nőgyógyászati, és gyermeknőgyógyászati
– urológiai,
– pszichiátriai és addiktológiai szakellátást,
–  fül-orr-gégészeti, valamint csecsemő- és 

gyermek fül-orr-gégészeti
– szemészeti, és gyermekszemészeti
– általános sebészet és baleseti sebészeti
– onkológiai szakellátást
•  első alkalommal beutalás alapján igénybe 

vett
– bőr- és nemibeteg-gondozó,
– a tüdőgondozó
– az onkológiai gondozó, valamint
–  kúraszerű ellátás keretében a gondozás-

ba vett biztosítottak részére nyújtott ellátást.
A fentiek tükrében tehát nem szükséges a házi-
orvos felkeresése az adott szakrendelések előtt. 
Természetesen, ha nem sikerül otthoni körül-
mények között a panaszok hátterében meg-
bújó betegség eredetét meghatározni, akkor 
mindenféleképpen javasolt a családorvos be-
vonása is. Sajnos többször tapasztaljuk azt is, 
hogy bár a jogszabály feketén-fehéren leírja, 
hogy mely szakrendelésekhez nem kell beu-
taló, érthetetlen okokból mégis kérik a pácien-
sektől. Felhívjuk figyelmüket, hogy bár beutaló 
nem szükséges a fent felsorolt szakrendelések 
igénybevételéhez, azonban a sebészeti és uro-
lógiai akut betegellátás kivételével időpont 
egyeztetés mindenféleképpen kötelező!

BEUTALÓVAL IGÉNYBE VEHETŐ 
SZAKRENDELÉSEK
A fent fel nem sorolt egyéb szakrendelések 
beutaló kötelesek. A beutaló a kiállítástól szá-
mított 90 napig érvényes, utána új beutaló 
szükséges. Hosszú betegfogadási listás szak-
rendelések esetén tehát erre is tekintettel kell 
lenni! Fontos, hogy a beutalóköteles járóbe-
teg-szakellátást más finanszírozott egészség-
ügyi szolgáltatónál nem veheti igénybe, csak 
annál a szolgáltatónál, ahová a beutalója szól!
Háziorvos az alábbi vizsgálatokra jogszabályi 
rendelkezések miatt nem adhat beutalót:
• MRI (mágneses magrezonancia), CT  (kom-
putertomográfia) és  DSA  (digitális szubtrak-
ciós angiográfia),  PET-CT (pozitronemissziós 
tomográfia- komputertomográfia)
• DEXA (csontritkulás vizsgálata)
•  genetikai tanácsadás és az ehhez szükséges 
diagnosztikai vizsgálatok, illetve a meddőség 
tényének és okának megállapításához szük-
séges vizsgálatok

• rehabilitációs ellátás
•  laborvizsgálatok közül pedig a leggyakrab-
ban kért, de háziorvos által nem rendelhető 
vizsgálati kérések: PSA (prosztata), különbö-

Járóbeteg ellátás aktuális helyzete 
Dr. Vágási Andrea rovata

ző tumormarkerek, cukorterhelés során in-
zulinszint meghatározása

IDŐFAKTOR
A háziorvoslás kihívása a minimális eszköz-
park igénybevételével felállított diagnózis 
mellett az, hogy a beteg aktuális panaszainak 
kivizsgálása azonnal, sürgősségi betegellátási 
rendszer keretein belül igényel ellátást, vagy 
van lehetőségünk kivárni a túlnyomórészt 
több hetes, hónapos várakozási idejű egyéb 
szakorvosi véleményeket, vizsgálatokat. Saj-
nos a személyi és tárgyi feltételek hiánya mi-
att állami keretek között a családorvos ezen 
mérlegelés elé kényszerül nap, mint nap, pá-
ciensről páciensre. 
Kivételt képez a legalább 15 napja kereső-
képtelen biztosított, akit soron kívül el kell 
látni,  ha a beutaló orvos ezt kezdeményezi, 
és az ellátást a keresőképtelenségét okozó 
betegsége miatt diagnosztikus vagy terápiás 
célból veszi igénybe. 
Jelenleg az alábbi várakozási időkkel kell szá-
molni a szakrendelések esetén: 
Kardiológia 3,5 hónap
Belgyógyászat 1 héten belül
Gastroenterológia  eszközös vizsgálat: 2-6 

hét, konzultáció: 1 hó
Endokrinológia 6-10 hét
Diabetes gondozó 1 hét
Fül-orr-gégészet 2 hét
Szemészet 3,5 hónap
Bőrgyógyászat 6 hét
Urológia érkezési sorrend alapján
Nőgyógyászat 3 hét
Neurológia 1 hónap
Sebészet érkezési sorrend alapján
Ortopédia 1 hónap
Traumatológia 1 hét
Ultrahang 5-6 hét
Természetesen nem elhanyagolható a ren-
delkezésre álló magánrendelések sokasága 
sem, azonban mivel ezek erősen pénztárca-
függőek nem tekinthetők orvosi szempont-
ból minden páciensnél alternatívának. 
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Ismét eltelt egy esztendő, magunk mö-
gött tudhatunk egy bajnoki évadot az 
NB II-es női kézilabda észak nyugati 
bajnokságában. Lányaink az előző évek 
során magasra tették a lécet, hiszen 
folyamatosan három bajnokságon ke-
resztül ezüstérmesek lettek, örömöt és 
büszkeséget szerezve ezzel Bük város 
számára. 

A mostani bajnokság nagy kihívás elé ál-
lította játékosainkat, edzőinket és szakosz-
tályunk vezetőségét, de a tapasztalt felnőtt 
játékosaink és a Junior csapatunkból fel-
nőtté váló lányok minden várakozásunkat 
felülmúlva fantasztikus csapatteljesítmény-
nyel maximálisan megállták a helyüket, 
amire nagyon büszkék vagyunk. A szakosz-
tály vezetősége azt a célt fogalmazta meg, 
hogy felnőtt csapatunk a bajnokság kö-
zépmezőnyének meghatározó résztvevője 
legyen, színvonalas izgalmas mérkőzéseket 
produkálva Bük és a környező települések 
szurkolóinak örömére. Kitűzött célunkat 
ismét túlszárnyaltuk és lányaink legszebb 
álmaikat valóra váltva, bronzérmesként is-
mét felállhattak a dobogóra. A bajnokság-
ban részt vevő  csapatok nevét összegez-
ve olyanokat előztünk meg, mint a SZESE 
Győr, Veszprém, Komárom, Sárvár, Celldö-
mölk, Körmend, Tapolca.

Junior csapatunkat is maximális dicséret 
illeti, hiszen a középmezőny meghatározó 
csapatává váltak úgy, hogy sok játékosnak 
folyamatosan a felnőtt csapatban kellett 
legjobb teljesítményét bizonyítania. Örö-

Kézilabda hírek 

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

A felnőtt csapat

A junior csapat

münkre szolgál, hogy a junior csapatunkat 
csak általunk kinevelt játékosok alkotják, 
és egyre többen szeretnének csatlakozni 
ehhez az igazi csapatközösséghez, ame-
lyet Miskei Balázs junior edző kovácsol és 
irányít.

Az idei évtől új lendületet vett az iskolai 
utánpótlás képzés is, ezáltal egyre több ké-
zilabdás rendezvényen vesznek részt a kis-
lányok, aminek már most szemmel látható 
az eredménye.

Büszkék vagyunk arra is, hogy vidéki sport-
egyesületként két főt (Harasztovics Gabriella 
és Miskei Balázs) delegálhattunk q Vas Me-
gyei Kézilabda Szövetség működéséhez.

Köszönjük anyagi támogatóinknak, 
szponzorainknak (Bük Város Önkörmányza-

ta, Dr. Lupo cipőbolt, Büki Beton Kft, Büki 
Gyógyfürdő Zrt, Alandbau Kft, Andber Kft, 
MAM Kft), hogy lehetővé tették a bajnok-
ságban való részvételünket, rendezvénye-
ink lebonyolítását és felszereléseink beszer-
zését.

Köszönjük minden játékosnak, edzőnek, 
szülőnek, az elmúlt időszakban végzett ki-
tartó és alázatos munkáját, továbbá köszö-
net illeti a szakosztály vezetőségi tagjainak 
és segítőinek áldozatos tevékenységét, 
hogy együtt sikerült minden nehézséget 
legyőznünk és biztosítani tudtuk a csapa-
taink működését. 

BTK Kézilabda szakosztály Vezetősége 
nevében

Szabó Róbert szakosztályvezető

A Trió TV adásait elérheti, 
később visszanézheti:

www.triotvdunantul.hu 
honlapon.
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A Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola 
és Szakiskola 27 fő 7. évfolyamos tanu-
lója, és 4 fő kísérő pedagógusa 2016. 
június 1-4. között a HATÁRTALANUL! 
pályázat keretében egy felejthetetlen 
erdélyi tanulmányi kiránduláson vett 
részt.

Az utazást megelőző előkészítő foglal-
kozáson és fakultatív témanapon csopor-
tokat alkotva ismerkedtünk meg Erdély 
történelmével, történelmi helyeivel, föld-
rajzi jellegzetességeivel, természeti kin-
cseivel, a határon túli magyarság értéke-
ivel, hagyományaival, a meglátogatandó 
terület – Nagyvárad, Kolozsvár, Marosvá-
sárhely, Székelyudvarhely, Máréfalva, Ho-
moródfürdő, Csíksomlyó, Madéfalva, Gyer-
gyószentmiklós, Gyilkos-tó, Békás-szoros, 
Farkaslaka, Korond, Parajd - nevezetessé-
geivel, múltjával és jelenével.

Első nap hosszú buszozás után érkez-
tünk Bihar megye központjába, Nagyvá-
radra, ahol megtekintettük a római katoli-
kus bazilikát, amely Románia legnagyobb 
barokk stílusban épült temploma. Itt talál-
ható Szent László hermája, amely kopo-
nyájának egy darabját őrzi.

Ezután a kincses Kolozsvárra vitt az 
utunk. Hunyadi Mátyás és Bocskai István 
szülőházának megtekintése után a Szent 
Mihály székesegyház, Mátyás király szobra, 
a Farkas utcai református templom majd 
a híres Házsongárdi temető (nyulak kert-
je) következett. Felkerestük volt nagyjaink 
Kós Károly, Apáczai Csere János és Remé-
nyik Sándor sírját. Az emlékezés koszorúját 
Dsida Jenő sírjánál helyeztük el.

Délután Erdély hatodik legnagyobb vá-
rosával, Marosvásárhellyel ismerkedtünk 
meg. Térkép segítségével, csoportokat 
alkotva felkerestük a Közigazgatási Palo-
tát, a Kultúrpalotát, a Bolyai-líceumot, a 
Teleki Tékát. Bolyai Farkas és fia, Bolyai Já-
nos szobránál felelevenítettük a két nagy 
matematikus életét és munkásságát. Este 
10 órára érkeztünk meg szálláshelyünkre, 
Oroszhegyre, ahol vendéglátóink finom 
kaláccsal, majd a szállás elfoglalása után 
vacsorával vártak bennünket.

Másnap délelőtt nagy szeretettel fo-
gadtak bennünket az oroszhegyi általános 
iskola 7. osztályos diákjai, akikkel ott tar-
tózkodásunk alatt több közös programot 
is szerveztünk.  Bár rövid időt töltöttünk 
együtt, mégis sikerült barátságot kötni 
velük. 

HATÁRTALANUL megszerettük Erdélyt! 

Nagyvárad mindenkinek élmény volt

Az iskola meglátogatása után felkeres-
tük a Böjte Csaba által létrehozott árvahá-
zat, ahol megtapasztalhattuk a másokon 
való segítés örömét, megismerhettünk 
szomorú gyermeki sorsokat. Támogatóink 
jóvoltából sok ajándékot és tartós élelmi-
szert vittünk számukra, amit nagy öröm-
mel és szeretettel fogadtak. Köszönjük a 
felajánlásokat a 7. évfolyam szülői közös-
ségének, Bük Város Önkormányzatának, 
a Bük, Bükfürdő Közhasznú Turisztikai 
Egyesületnek, a büki Hunguest Hotel Rép-
ce Gold-nak, a Nestlé Hungária Kft. Büki 
Gyárának, a büki Fókusz Üzletláncnak, a 
büki VOG Export-Import Kft-nek, a HiPP 
Kft-nek és egyéni támogatóinknak: Jan-
kovics Beáta mézeskalács-készítőnek (Bő), 
Czugh Zsuzsa, Cseke János, Vörös Gábor 
fazekasoknak (Magyarszombatfa), Zsohár 
Gyula, Róka Lajosné, Peresztegi József-
né fazekasoknak (Őriszentpéter), Pintér 
Györgynének és Zalakovics Lászlónénak 
(Táplánszentkereszt).

Délutáni programunk első állomása 
Székelyudvarhely volt, ahol az egykori 
református kollégium előtt, amely ma a 
Benedek Elek Tanítóképző, egy előzőleg 
feldolgozott mese dramatizálásával megi-
déztük a híres Mesemondó emlékét. A vá-
rosban sétálva megtekintettük az Ortodox 
templomot, a Tamási Áron Gimnáziumot 
és a városházát. Az Emlékezés Parkjában, 
amelyet a város központjában alakítottak 
ki, társainktól rövid ismertetőt hallottunk 
arról a 13 történelmi és közéleti személyi-

ségről, akiknek a bronz szobrát itt helyez-
ték el.

Utunk következő állomásához köze-
ledve a buszon idegenvezetőnk mesélt, 
Orbán Balázs életéről és munkásságáról. 
Szejkefürdőn felmentünk a sírjához, majd 
koszorúzással róttuk le kegyeletünket a 
legnagyobb székely előtt.

Este már nagyon vártuk, hogy újra ta-
lálkozhassunk az oroszhegyi iskolásokkal 
és folytathassuk az ismerkedést, beszél-
getést. Tanáruk és kántoruk segítségével 
megismerkedtünk a helyi fiatalok népda-
laival, hagyományaival és a népviseletük-
kel, mi pedig osztályfőnökünk jóvoltából 
vasi népdalokat tanítottunk nekik. Az es-
tét táncházzal zártuk.

Kirándulásunk harmadik napján elláto-
gattunk Máréfalvára, ahol megtekintettük 
a műemlék jellegű székelykapukat. A  raj-
tuk lévő feliratokat igyekeztünk lejegyze-
telni. Számunkra a legkedvesebb idézet a 
következő volt: „Áldás a bejövőre, béke a 
kimenőre.” 

Ezután Homoródfürdő felé vettük az 
irányt, ahol a gyógyító hatású borvízforrást 
kerestük fel. A borvíz a gyomornyálkahár-
tya-gyulladást, máj- és epebántalmakat, 
illetve szív-és érrendszeri megbetegedé-
seket hivatott megszüntetni.

Csíksomlyón, amely a székely művelődés, 
a szellemi élet, a katolikus hitélet fellegvára 
megcsodáltuk a kegytemplomot, megérin-
tettük a 2,27 m magas Szűz Mária szobor 
jobb lábát. (Folytatás a 20. oldalon)
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Dr. Gyurácz József alapította 2013-
ban az Ablánc-díjat, melyet minden 
évben az iskola nevelőtestületének 
javaslata alapján Bük Város Önkor-
mányzatának Képviselőtestülete 
adományoz a Felsőbüki Nagy Pál 
Általános Iskola és Szakiskola egy 
diákjának, aki a természet védelme 
érdekében kifejtett kiemelkedő tevé-
kenysége és jó tanulmányi eredmé-
nye alapján érdemli ki azt. 

A 2015/2016. tanévben a díjat Spi-
lenberg Donát 8.b osztályos tanuló ve-
hette át Dr. Németh Sándor polgármes-
tertől. Donát a természettudományos 
tárgyakból tanulmányai során kitűnő 
tanulmányi eredményt ért el, tantárgyi 
versenyeken is részt vett. Aktív résztve-
vője a természettudományos rendezvé-
nyeknek az iskolai kereteken belül és a 
városban egyaránt. Gratulálunk az elis-
meréshez!

A 2015-2016. tanév tanévzáró ünnepé-
lyén a Jó tanuló, jó sportoló díjat Vas-
vári Sára 7. b osztályos tanuló vette át 
Dr. Németh Sándor polgármester úrtól 
és Pócza Csaba igazgató úrtól. 

Sára mindennapjainak fontos része a 
sport. Két éve folyamatosan éremszerző 
a területi és megyei atlétika versenyeken 
magasugrás versenyszámban. Idei évben 
megyei első helyezettként meghívást ka-
pott Székesfehérvárra a Diákolimpia or-
szágos döntőjére, ahol középmezőnyben 
végzett, a 21. helyet szerezte meg. 

A versenyszámban elért magassága 
145 cm, mellyel saját új egyéni csúcsát 
állította fel. Felkészítő tanára Horváthné 
Bolfán Renáta. 

Gratulálunk teljesítményéhez, a díjhoz 
és további sikeres versenyzést kívánunk!

Ablánc-díj

Jó tanuló, jó sportoló díj

(Folytatás a 19. oldalról )
Madéfalván egy diáktársunk segítségével 
felidéztük az 1764. évi vérengzést, majd 
megkoszorúztuk az 1905. október 8-án 
felavatott emlékművet és elénekeltük a 
székely himnuszt.

Délután a Gyilkos-tó partján pihentünk 
meg, ahol ínycsiklandó erdélyi kürtőska-

HATÁRTALANUL megszerettük Erdélyt!

Spilenberg Donát az Ablánc díjas

Vasvári Sára a Jó tanuló, jó sportoló

lács majszolása közben gyönyörködtünk 
a varázslatosan szép tájban. A  Békás-szo-
ros lélegzetelállító sziklafalai tövében sé-
tálgattunk, fényképezkedtünk, és a gyors 
sodrású Békás-patak haragos habjaiban 
gyönyörködtünk. Az időjárás ellenére is 
kellemes élmény volt mindannyiunk szá-
mára.

Vacsora után a helyi általános iskolások-
kal közösen emlékeztünk meg a Nemzeti 
összetartozás napjáról. Nagy öröm volt 
számunkra, hogy műsorunkat nagy szere-
tettel fogadták a helyiek és meghatódva 
hallgatták. Úgy érezzük, sikerült egy kis 
hidat építeni közénk.

4-én reggel szomorúan búcsúztunk 
vendéglátóinktól, s hazafelé indultunk. 
Utolsó napunk is bővelkedett látnivalók-
ban. Farkaslakán megemlékeztünk Tamási 
Áronról, az Ábel trilógia írójáról és megko-
szorúztuk sírját.   A trianoni emlékműnél 
elénekeltük a Szózatot.

Ezután Korond felé vettük az irányt, 
ahol egy fazekasműhelybe látogattunk el, 
ahol megismerkedhettünk a fazekasság 
rejtelmeivel és csodaszép ajándékokat 
vásároltunk.

Erdélyi utazásunk utolsó állomása Pa-
rajd, a híres sóbánya volt. Először egy 
autóbusz, majd 245 falépcső vitt le a só-
bánya 402 m mélyen elterülő, hatalmas 
méreteket öltő termeibe, ahol egy állan-

dó kiállítás a „székely só” történetével is-
mertetett meg bennünket. Sokan a bánya 
gyógyhatású levegője miatt tartózkod-
nak a mélyben, de számukra is, akárcsak 
számunkra gyorsan teltek lenn a percek, 
mert a kiállítás mellett hatalmas méretű 
kalandpark, játszóterek, pingpongasztal, 
kis kápolna, büfék, ajándékboltok segítik 
a kikapcsolódást.

Innen már hazafelé vettük az irányt.  Az 
éjszakai órákban értünk haza Bükre, ahol 
szeretett családtagjaink vártak bennün-
ket. 

Kísérő pedagógusaink felejthetetlen 
élményt ígértek az utazás előtt, s igazuk 
lett. A  buszon elhangzott számtalan ki-
selőadásból és idegenvezetőnk jóvoltá-
ból sok-sok információval gazdagodtunk. 
Lenyűgözött minket a székely emberek 
őszinte közvetlensége, felénk áradó sze-
retete, ízes beszéde. Megtapasztalhattuk, 
valóban féltve őrzik anyanyelvüket, ha-
gyományaikat, ünnepeiket, népviseletü-
ket, természeti kincseiket. 

Örök emlék marad mindannyiunk szá-
mára ez a csodálatos négy nap Erdélyben!

Köszönjük az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériuma megbízásából az Emberi Erő-
forrás Támogatáskezelőnek, hogy 939 000 
forinttal támogatta utazásunkat.

a büki 7. évfolyam diákjai  
és osztályfőnökei
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Az Atlanti-óceánon jártak a büki horgá-
szok! 6 és fél órás repülőút után érke-
zett meg Kovács Ákos és Kovács Béla a 
Kanári-szigetekre, ahol 5 napot töltöt-
tek el a vulkán lábánál. 

Köztudottan Tenerife kedvelt üdülő és 
horgászhely. A  helyi gasztronómia és a 
környék megismerése után kezdődhetett a 
peca. Egyebek közt egy 300 kg feletti vö-
rös tonhalat, egy 250 kg -s kéktonhalat és 
még több kisebb zsákmányt ejtettek. A 2,5 
méteres hullámok és a 3 órás fárasztások 
embert próbáló körülményeknek bizonyul-
tak. 600 méter mélyre törtek le a nagyobb 
tonhalak, ami nem is tűnik soknak az 1500 
méter mély óceánban. A  népes delfincsa-
patok, bálnák, szulák, tonhalak nem min-
dennapi látványt nyújtottak. Élményekkel 
tele és az óceáni naptól lepirulva érkeztek 
haza a hosszú útról horgászaink. 

Az elmúlt időszakban a következő ered-
mények születtek a megyei versenyeken:

STRAND PARTY
Június 26.
Helyszín: Bükfürdő Gyógy- és Élménycentrum 
- strandfürdő
Programok: csúszdaverseny, brazil capoeira, 
kötélugrók, kézműves foglalkoztató, búvárko-
dás, víz alatti fotózkodás, lufiszobrász ajándé-
kai, szinkronúszó bemutató, KVARC zenekar
Sztárvendég: Bon bon

CSALÁDI NAP
Július 17.
Helyszín: Bükfürdő Gyógy- és Élménycentrum 
– strandfürdő
Programok: mazsorett bemutató, kézmű-
ves foglalkozás, lufiszobrász, csillámtetoválás, 
csúszdaverseny, Zsongi bohóc zsonglőrmu-
tatványai, FORMA 1 szimulátor FORMA 1-es 
autóval, NICKELODEON Strandolimpia Spon-
gyabobbal
Sztárvendég: Dér Heni

STRANDOK ÉJSZAKÁJA 
– ÉJSZAKAI FÜRDŐZÉS
Július 29.
Helyszín: Bükfürdő Gyógy- és Élménycent-
rum - Élményfürdő
Programok: vizidisco – zenei kívánság-
műsorral, zenei feladványokkal, csúszda-
verseny, ajándék parti kellék mindenkinek, 
koktélsziget, tűzzsonglőrök
Sztárvendég: Irigy Hónaljmirigy

ÉLETMÓD- ÉS EGÉSZSÉG NAP
Augusztus 13.
Helyszín: Bükfürdő Gyógy- és Élménycent-
rum - strandfürdő
Programok: vizi aerobik, kangoo, Gadó 
András erőemelő bemutatója – edzés ta-
nácsadás, zumba bemutató és edzés, szink-
ronúszó bemutató, életmód és táplálkozási 
tanácsadás, masszázs bemutató
Sztárvendég: Miló Viki
A műsorváltoztatás jogát a szervezők fenntart-
ják. www.bukfurdo.hu/aktualis-programok/

Programajánló
Bükfürdő Gyógy- és Élménycentrum

Büki horgászhírek

Abért II (Lukácsháza) – A büki csapat 3. 
helyezést ért el.

A megyei gyermek horgászversenyen 
(14 éven aluliak) Kadarkúti Dominik, Cson-
ka Bence, Misák Norbert és Vincze Zoltán 4. 
helyezett lett a 12 csapatos versenyen ösz-
szetettben.

A Vas megye sporthorgásza versenyen 
– félidőben Kovács Ákos eredményeivel az 
első helyen áll.

Az idei évben is megtartjuk a 14 éven 
aluliak részére a büki horgásztábort - 2016 
augusztus 11–13-a közötti időben a Büki 
tónál és a horgásztanyán.

A jelentkezés természetesen szülői bele-
egyező nyilatkozattal együtt érvényes.

Jelentkezni Szabó József HE. elnöknél, 
valamint a két tógazdánál, Kadarkúti And-
rásnál és Német Zsigmondnál lehet, legké-
sőbb a tábor megkezdése napján 9 óráig. 
A tábor reggel 9-től este 6 óráig tart.

Szabó József elnök

Osztrák szabadfogású leány országos 
nyílt bajnokság volt Lieboch-ban.

A BBC ismét két lányával próbált szeren-
csét, most az osztrákok voltak az ellenfelek. 
Varga Dorottya, 58kg-ban, három győze-
lemmel végzett az első helyen, míg Cson-
ka Klaudia, 53kg-ban, két győzelemmel és 
egy vereséggel a harmadik helyet szerezte 
meg. Már csak egy válogató verseny van 
hátra a lányoknak a tavaszi szezonból és 
jönnek a nyári edzőtáborok. Reméljük az 
ősz folyamán, már itthonról is, csak a legfé-
nyesebb érmeket hozzák majd haza.

Szabó Gábor edző

A büki birkózó lányok megint külföldön jártak

BBC Lieboch 2016

Óceánon a büki horgászok

Dér Heni
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A Bük, Bükfürdő Közhasznú Turisztikai 
Egyesület 2016. május 24 –én 16,30 órától 
tartotta meg rendes évi közgyűlését. A na-
pirendi pontok szerint Spilenberg Andrea, 
a BBKTE elnöke beszámolt az egyesület 
és az elnökség idényfelkészülésre végzett 
munkájáról, majd Wellnerné Szabó Vero-
nika az egyesület könyvelője bemutatta a 
2015. évi mérleget, a beszámolót kiegészí-
tő melléklettel és elfogadták a közhasznú-
sági jelentés. Pálffy Tamás, a BBKTE TDM és 
projektmenedzsere és Horváth Lívia mar-
keting menedzser bemutatták a 2016. évi 
pénzügyi és szakmai tervét, valamint mar-
keting tervét, amelyet a közgyűlés egyhan-
gúan elfogadott. Sor került az eddigi tag-
díjrendszer módosítására, amely a sávokat, 
összegeket nem érinti, viszont egyszerűsíti 
az eddigi struktúrát. Ez év márciusában Eg-
resits Georgina lemondott elnökségi tag-
ságáról, helyére az alapszabály értelmében 
új tisztségviselőt kellett választani. A  köz-
gyűlési meghívóban kiírt jelölésre egyetlen 
írásbeli javaslat érkezett, a helyszínen – a 
résztvevők körében - nem történt jelöltállí-
tás. A titkos szavazás eredményeképp egy-
hangú döntés született, amelynek értelmé-
ben a BBKTE elnökségének új tagja Nagy 
Viktória, a Büki Fejlesztési és Beruházási Kft. 
(Hotel Caramell) képviseletében. 

Aktív délutánok a bükfürdői Sport-
parkban. 
A TDM szervezet az idei évben is várja a 
sportolni és kikapcsolódni vágyó kicsi-
ket-nagyokat a bükfürdői Sportparkban. 
Az előző évekhez hasonlóan, a nyári hóna-
pokban – június 15 és augusztus 27 között 
– szerdától szombatig, a délutáni órákban 
rendezik meg a kedvelt sportanimációt, 
amely idén is ingyenesen áll rendelkezés-
re. A szabadtéri sportjátékok megismerése 
mellett a péntek a gyermekeké – 17.00–
21.00 óra között Gyerekkuckó – játékos 
délutáni foglalkozás gyerekeknek, ahol raj-

Közgyűlést tartott a büki turisztikai szervezet

zolás, arcfestés, ügyességfejlesztő játékok, 
sorversenyek, aszfaltrajzolás, társasjátékok, 
és egész délután ugráló várak várják a leg-
kisebbeket. 

Bemutatkozás az ACK CR cseh utazási 
irodák tanulmányútján
A Magyar Turizmus Zrt. Nyugat-dunántúli 
Regionális Marketing Igazgatósága a Cseh 
Külképviselettel közösen 2016. május 26-án 
nagyszabású study-tourt szervezett, az ACK 
CR szövetség legnagyobb cseh kiutaztatás-
sal foglalkozó utazási irodák képviselői ré-
szére. A rendezvényre Szentgotthárdon ke-
rült sor, ahol a régió turisztikai szervezetei 
és szolgáltatói bemutatkozási lehetőséget 
kaptak. Bükfürdőt a TDM szervezet mellett 
a Büki Gyógyfürdő Zrt, a Hotel Caramell, az 
Óvári Vendégház és a Hotel Piroska képvi-
selte. A  prezentációkat követően szemé-
lyes kapcsolatok kiépítésére is lehetőség 
nyílt, erősítendő a cseh vendégforgalmat. 

„És még bambi is kapható” 1. strand 
szezonnyitó ünnepség
2016. május 20-án délelőtt került sor a Ma-
gyar Turisztikai Ügynökség és a Pannon Ter-
mál Klaszter közös rendezvényére, melynek 
a szentgotthárdi Gotthard Therme Hotel & 
Conference**** adott otthont. A  köszön-
tőket követően Kincses Márk, a Magyar 
Turisztikai Ügynökség piacfejlesztési me-
nedzsere mutatta be a szlovén, horvát, 
szerb turisztikai piac lehetőségeit, majd a 
Pölöskei Szörp bemutatkozása követke-
zett. A  délelőtti programot Bezerics Dani, 
balatoni vendéglátós és gasztroblogger, a 

Balaton Kör alapítójának kóstolóval egybe-
kötött prezentációja zárta.  

Horváth Livia BBKTE

Egészségügyi és turisztikai konfe-
rencia Luhačovice városában
A Vas Megyei Önkormányzat meghívására 
Bükfürdő is megjelent a 2016. május 26-27-
én megrendezett nemzetközi egészség-
ügyi és turisztikai konferencián. A rendez-
vény a Zlin-től 24 km-re található sós ízű 
gyógyvízéről híres fürdővárosban Luhačo-
vice-ben valósult meg, melynek gyógyfor-
rásait főként légzőszervi, emésztőrendszeri 
és anyagcsere betegségek kezelésére al-
kalmazzák.

A megyei önkormányzatot Dr. Kondora 
Bálint alelnök úr, a bükfürdői TDM-et Pálffy 
Tamás TDM- és projektmenedzser képvi-
selte, de részt vett a rendezvényen Celldö-
mölk és Sárvár TDM szervezete is.

A konferencia fő motívuma a régió 
gyógy turisztikai szolgáltatóinak bemutatá-
sa volt, természetesen lehetőséget kaptak a 
prezentációra Vas megye és fürdővárosai is.

Az esemény lehetőséget biztosított az 
egészségturisztikai tapasztalatok cseréjére, 
valamint a szakmai kapcsolatok elmélyítésére.

Pálffy Tamás BBKTE

Keresse a sárga lábnyomokat!
11 fotópontot jelöltek ki a TDM munkatár-
sai  Csepregi Tibor  fotográfussal közösen 
Bükön, az irányjelző kis lábnyomok pedig 
a fotós perspektíváját tükrözik. Ha meg-
találta jelzést, már nincs más dolga, mint 
fényképezni.

Eötvös parki fotópontos felvétel

Koczán ház a fotópontról
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Június első hétvégéjén bécsi bloggerek és újságírók 7 fős cso-
portja fedezte fel a sokoldalú fürdővárost, Bükfürdőt, akik a 
helyi TDM szervezet meghívására érkeztek. A  háromnapos 
program Bécsben kezdődött, ahol Kovács Balázs, a Magyar 
Turisztikai Ügynökség osztrák külképviselet vezetője reggeli 
kávézásra invitálta a résztvevőket. Ezt követően már Bükfür-
dőn folytatódott a tanulmányút, ahol a fogadó szálloda rövid 
bemutatása után a golfozás rejtelmeivel ismerkedhettek meg 
a vendégek, majd a Bükfürdői Termelői Piac gazdag kínálatát 
derítették fel.  A nap egy vidám hangulatú főzőshow-val zárult. 

Másnap délelőtt adrenalinban gazdag élmények várták a csapa-
tot a város egyik kalandparkjában, ahol a bátrabbak a flying foxot is 
kipróbálhatták, de óriáshinta és íjászat is rendelkezésre állt, majd a 
büki városnézés keretében felkeresték a családi élményparadicso-
mot is. A délután a fürdőben telt, ahol a gazdag wellness kínálat 
mellett kipróbálhatták az idei év egyik új attrakcióját, az óriásbubo-
rékot. Természetesen a gasztronómiai élmények sem maradhattak 

el, a gálavacsora során a régióra jellemző vadételek kerültek terí-
tékre. Vasárnap délelőtt egy kisebb kerékpártúra adott alkalmat a 
gyógyhely parkjainak bemutatására – a Kneipp®-és Nordic Walking 
Parkban fűszernövény felismerő verseny, a Sportparkban pedig a 
kültéri fitnesz gépek kínáltak vidám perceket. A program kulináris 
sokszínűségünket bemutató ebéddel zárult. 

A szervezők célja a szomszédos osztrák tartományok és a bécsi 
fiatal generáció, valamint a családosok megszólítása volt, bemu-
tatva az ország legmagasabb ásványi anyag tartalmával rendelke-
ző gyógyvizet, kiegészítve azt trendi kényeztető kezelésekkel és 
megspékelve a fürdőváros aktív élményeket kínáló attrakcióival. 
Már a tanulmányút ideje alatt is számos pozitív hangvételű online 
megjelenés született. A folytatásban terveink között szerepel egy 
őszi sajtóút megszervezése is, amelyre a nyomtatott sajtó képvi-
selőit szeretnénk Bükfürdőre invitálni. Ezúton szeretnénk megkö-
szönni a résztvevő partnereinknek a sajtóút sikeres lebonyolításá-
hoz nyújtott támogatását. 

Új helyszínen, új időpontban, új játékokkal – de a régi lelkesedés-
sel és részvétellel került sor az idei – immár ötödik – Bükathlon 
sportnapra. A gyermeknapi programokhoz kapcsolódva, május 
utolsó péntekén – 27-én – délelőtt rendezte meg a büki TDM 
szervezet, a Némósport és a Dekathlon közreműködésével, va-
lamint segítségével a jubileumi programot, amelynek idén elő-
ször a Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola és Szakiskola adott 
otthont, annak zárt udvarán.

A jól ismert és kedvelt játékok és sorversenyek – mint a kapu-
ra lövő, kosárra dobó, zsákban futó és kötélhajtó verseny egyéni 
megmérettetése mellett az egyes évfolyamok csapatai is össze-
mérhették az ügyességüket az élőcsocsó meccseken. Újdonság 
volt, hogy a floorball szabályaival és technikájával is megismerked-
hettek a kicsik és persze a szünetekben a felsős diákok is csatlakoz-
hattak a játékokhoz. 

Mint minden évben, idén is ellátogattak a játékos sportnapra az 
ovisok, akik számára egész délelőtt nyitva állt az ugrálóvár. A ren-
dezvény ideje alatt további sport- és gyerekjátékok álltak rendelke-
zésre - lengőteke, tollas, íjászat, mini ping-pong, hullahopp, frizbi.  

Természetesen a kiemelt teljesítményért idén is oklevél és aján-
dékcsomag járt, egy kis csokival megspékelve. A vidám délelőtthöz 
minden feltétel adott volt: napsütés, sok nevetés és sportszellem. 

Horváth Lívia BBKTE

Aktív élmények és kulináris kényeztetés Bükfürdőn

V. Bükathlon játékos sportnap 

A Bükathlon nagy siker volt

Levesfőzés a receptkönyvből Az osztrák vendégek és a TDM csapata
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KRISTÁLY
TORONY
Bükfürdő

Kalandra vágysz? Szeretsz fotózni? Keressük a legötletesebb toronymászó-selfiet!

LÓGJ a bükfürdői Kristály Tornyon
KÉSZÍTS selfiet a 90 mászóelem valamelyikén
KÜLDD el és
TÖLTSD fel a Kristály Torony Facebook oldalára

A fotópályázat a 2016. június 17. – augusztus 31. között beküldött fotókra vonatkozik. 
A döntés a TI kezetekben van, a legtöbb kedvelést kapó fotó készítője győz!
Eredményhirdetés: 2016. szeptember 1. 

NYEREMÉNY: 2 fős wellness hétvége a megújult Caramell Premium Resort**** superiorban

LÓGJ VELÜNK! 

NYÁRI FOTÓPÁLYÁZAT
NYEREMÉNYJÁTÉK!
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