
A Caramell Premium Resort magas minő-
ségű, egyedi igényekre szabható kínálata 
révén Nyugat-Magyarország legújabb tu-
risztikai attrakciójának számít, és nagy be-
fogadóképességű konferenciaközpontjá-
nak köszönhetően a települést felhelyezi 
Magyarország hivatásturisztikai térképére. 

Az elmúlt néhány évben a turisztikai 
ágazat hazánkban nemzetközi összeha-
sonlításban is komoly eredményeket tu-
dott felmutatni. Bük és környéke igen ked-
velt úti cél. Budapest és Hévíz után Bük a 
harmadik legnépszerűbb magyarországi 
város a külföldiek körében, 2015-ben ez 
406.000 külföldi vendégéjszakát jelentett.

A Caramell Premium Resort 142 szobá-
val, 2000 m²-es szabadtéri- és beltéri well-
ness világgal egészségközponttal várja 
vendégeit. 

Átadták a Dunántúl legnagyobb turisztikai beruházását Bükön

Az új létesítmény számos gyerekbarát 
szolgáltatással csábítja a családosokat. 
A  Caramell Premium Resort Nyugat-Du-
nántúlon egyedülálló módon, összesen 
700 fős befogadóképességű konferencia 
komplexummal rendelkezik, így igény 
szerint adhat otthont nagyszabású kon-
ferenciáknak, üzleti megbeszéléseknek, 
céges és családi rendezvényeknek, de 
akár önálló kiállítási helyszínként is mű-
ködhet

Bük könnyebb elérhetőségét az októ-
berben átadott új gyorsforgalmi út segíti, 
jelentősen lerövidítve a Budapest felől 
autóval érkezők menetidejét. A  beruhá-
zás 50 új munkahellyel és évente akár 
100.000 vendégéjszakával is segítheti a 
térség gazdaságát.

(Forrás: Caramell Premium Resort)

Novemberben megnyílt Magyaror-
szág egyik legteljesebb szolgáltatás-
csomagot nyújtó wellness-, konferen-
cia- és élményközpontja Bükfürdőn. 
A megújuló létesítmény szakmai meg-
nyitóján Dr. Rákossy Balázs, a Nemzet-
gazdasági Minisztérium európai uniós 
források felhasználásáért felelős ál-
lamtitkára hangsúlyozta: „a bükfürdői 
Caramell Premium Resort követendő 
turisztikai minta. Nem csak helyi, ha-
nem regionális, országos és nemzet-
közi hatással is rendelkező fejlesztés”. 

Európai uniós forrásokat felhasználva, 
állami segítséggel 3,5 milliárd forintos be-
ruházás eredményeképpen született meg 
a Caramell Premium Resort, amely mint-
egy három és fél hektáron várja újjászü-
letni vágyó vendégeit. A Resort Magyaror-
szág első holisztikus szállodájának, a Hotel 
Caramellnek bővítése révén jött létre, és 
az idei év egyik legnagyobb turisztikai 
beruházásaként ****superior besorolásra 
pályázva garantálja a magas minőséget. 
A megújult szálloda akár 100.000 vendég-
éjszakát is hozhat évente a nyugat-dunán-
túli régió turizmusa számára.

A szakmai megnyitón Glázer Tamás, a 
Caramell Premium Resort igazgatója há-
zigazdai köszöntőjében elmondta: a bük-
fürdői Hotel Caramell 2012-ben az ország 
egyik legnagyobb turisztikai beruházásá-
ba kezdett az Új Széchenyi Terv keretén 
belül, az Európai Unió támogatásával. 

Az új wellnes központ 

Decemberi számunk tartalmából: 
Büki Gyógy- és Élményfürdő hírei 2.oldal

Büki Advent 3. oldal

Új vezérigazgató a fürdő élén 4. oldal

Megújul a templom környezete 5. oldal

Európa szintű beruházás a Nestlében 7. oldal

Iskolai hírek 9-10. oldal
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PROGRAMOK AZ ÜNNEPEK ALATT
december 24. – Szombat:
„Várakozás” – kézműves sarok 
december 25. – Vasárnap: KARÁCSONY
Ünnepi dallamok
Karácsonyi Bingo
„Karácsonyi varázslat” – különleges szauna 
szeánszok
december 26. – Hétfő: KARÁCSONY
Karácsonyi kézműves sarok 
„Karácsonyi varázslat” – különleges szauna 
szeánszok
Karácsonyi Bingo
december 27. – Kedd:
Családi kézműves sarok
december 28. – Szerda: Gitárzene
december 29. – Csütörtök:
Ünnepi dallamok 
Családi kézműves sarok 

Bükfürdő Gyógy- és Élménycentrum hírei
december 30. – Péntek: Zsonglőr show
december 31. – Szombat: SZILVESZTER
Szilveszteri fergeteges akrobatikus rock 
and roll  
BÚÉK meglepetés szauna szeánsz
január 1. – Vasárnap: ÚJÉV
Újévi hastánc 
INFO: www.bukfurdo.hu/aktualis-programok/

A GYÓGYFÜRDŐ NYUGDÍJAS DOLGO-
ZÓINAK TALÁLKOZÓJA
A Büki Gyógyfürdő Zrt. Dolgozói Alapítvá-
nyának meghívására ez év végén is szíve-
sen tettek eleget a fürdő nyugdíjba vonult 
egykori munkatársai. A  zenés vacsorára a 
bükfürdői Vadvirág étteremben került sor. 
A fürdő vezérigazgatója Boros László Attila 
köszöntőjében kiemelte, hogy a Részvény-
társaság fontosnak tartja a nyugdíjba vonult 

egykori kollégákkal történő kapcsolatok 
ápolását. A  családias hangulatú találkozón 
felidéződtek a régi emlékek, az egykori él-
mények. A találkozó végén a vendégek úgy 
köszöntek el, hogy: „Akkor jövőre ugyan itt”.

„HÁLAADÁS 2016” – ÉVZÁRÓ DOLGO-
ZÓI ÖSSZEJÖVETEL
December 12-én este a Büki Gyógyfürdő 
Zrt. rendezvényétől volt hangos a bükfür-
dői Fürdő Étterem. 
A vendéglátóhely a fürdő aktív dolgozó kö-
zösségének együvé tartozását erősítő nép-
szerű év végi programjának adott helyszínt. 
Az eseményen a fürdő új vezérigazgatója 
másodízben köszönthette nagy plénum 
előtt dolgozóit. A  kiváló hangulatú zenés 
társasági est a felhőtlen szórakozás, a kikap-
csolódás jegyében zajlott. 

Kellemes karácsonyi ünnepeket
és sikerekben gazdag, boldog új esztendőt kíván

a BBKTE Elnökség és a TDM munkaszervezet nevében

 Spilenberg Andrea
elnök

Pálffy Tamás
TDM és projekt menedzser

IDÔSZAK GYÓGY- 
ÉS STRANDFÜRDÔ

XII.   23. 8.30 –18.00

XII. 24. 8.30 –13.00

XII. 25 – 30. 8.30 –19.00

XII. 31. 8.30 – 17.00

I. 1. 12.00 – 19.00

ÜNNEPI NYITVATARTÁS

Boldog Karácsonyt és egészségben gazdag Új Évet kívánunk!

IDÔSZAK ÉLMÉNYFÜRDÔ · SZAUNAVILÁG 

XII. 23.
V-Csü : 10.00 – 20.00
P-Szo : 10.00 – 21.00

XII. 24. 10.00–13.00

XII. 25– 30. 10.00–21.00

XII. 31. 10.00–17.00

I. 1. 12.00 – 21.00

IDÔSZAK MEDICAL WELLNESS 
CENTRUM

XII. 23. 10.00–20.00

XII. 24. 10.00–13.00

XII. 25–30. 10.00–20.00

XII. 31. 10.00–17.00

I. 1. 12.00 – 20.00
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Napvirág Népdalkör és a Poppies Énekegyüt-
tes műsora következett. A  Sok-szín-pad Tár-
sulat gyermekcsoportjának karácsonyi mű-
sorát követően a Csepregről érkezett Mosoly 
Tánccsoport műsorát láthatták a büki részt-
vevők. A gyertyát Spilenberg Andrea, a Bük, 
Bükfürdő Közhasznú Turisztikai Egyesület el-
nöke és a nemrég kitüntetett Keltike csoport 
vezetője, Pintér Anikó gyújtotta meg.

A harmadik vasárnapi program kezdetét 
az Eötvös parkban lévő Városi Karácsonyfa 
díszítése jelentette. A Karácsonyváró kézmű-
ves játszóházra ismét sok gyerek jött el. Az 
Atriumban a Büki Női Kar Egyesület, a Danica 
Horvát Kórus, és az Orfeum Vándorszínpad 
ünnepi műsorát láthatták a nézők. Ünnepi 
köszöntőt mondott és az adventi koszorún 
a gyertyát Boros László Attila gyújtotta meg. 
Ez volt a fürdő új vezérigazgatójának az első 
nyilvános szereplése Bükön.

A negyedik vasárnapra a lapzártánkat köve-
tően kerül sor. A tervek szerint ismét lesz Kará-
csonyváró kézműves játszóház. Megrendezik a 
2. Büki Regős Találkozót. Szerepelnek Kapuvár 

A Büki Női Kar műsora

Advent időszaka a várakozás jegyében 
telik. Várjuk a fény megszületését, a vilá-
gosság növekedését. Jézus születésére 
való várakozás, a felkészülés, a reményke-
dés időszaka. Az adventi készületek egyik 
legfontosabb eleme az adventi vasárnap 
estéken tartott gyertyagyújtás. Bükön az 
Atriumban gyúltak fel a gyertyalángok az 
adventi koszorún. 

Már kora délután árusok sürögtek a fahá-
zikóknál, készítették elő a vendégeknek az 
ajándéktárgyakat, az édességeket, vagy a for-
ró teát, forralt bort.

Kézműves játszóházat szerveztek a gye-
rekeknek az első adventi vasárnap. A  váro-
si betlehem is újra elkészült az első adventi 
vasárnapra. Az Atriumban a műsorban a 
Répcementi Férfikar, Clemens Madrigál Kó-
rus szerepelt, majd a Smooth Art Trió a kará-
csonyi műsorát adta elő. Az adventi koszorú 
első gyertyáját Jász László plébános és Simon 
Réka lelkész gyújtotta meg.

A második vasárnap a Csodaország Óvoda 
műsorával indult a délután, majd a Keltike, a 

Büki Advent

VÁLTOZÁS AZ IDEGENFORGALMI ADÓ 
MÉRTÉKÉBEN
Bük Város Önkormányzata Képviselő-testü-
lete módosította az idegenforgalmi adóról 
szóló 19/2010. (XII.14.) önkormányzati ren-
deletét, ennek alapján az adó mértéke a 
helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 32. 
§ a) pont 1. alpontja alapján személyenként 
és vendégéjszakánként 500 Ft. A rendelke-
zés 2017. január 1-jén lép hatályba.

Dr. Tóth Ágnes, jegyző

Közlemények
BURSA HUNGARICA ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT
Bük Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormány-
zati „A” típusú ösztöndíjban részesített három 
pályázót, mert a 245/2016. (09.14.) sz. hatá-
rozatban meghatározott rászorultsági felté-
teleknek megfeleltek. A  támogatás összege 
2 x 5 hónapon keresztül 5.000,- Ft/hó. Két pá-
lyázót a Képviselő-testület nem tudott támo-
gatni, mert a feltételeknek nem feleltek meg.

Dr. Tóth Ágnes, jegyző

Néptáncegyüttes, a Holládi bábtáncoltató 
betlehemes csoport, az Énekes Lenke Hagyo-
mányőrző Néptáncegyüttes, a Gencs apáti 
Hagyományőrző Néptáncegyüttes, a Perenyei 
Férfi Népdalkör. Ezt követően a Babra Zenekar 
koncertje következik. Ünnepi köszöntőt mond 
és a negyedik gyertyát meggyújtja Dr. Németh 
Sándor polgármester. Varga Zsolt

Szép hagyomány Bükön, hogy advent 
időszakában a város önkormányzata 
egy találkozóra hívja a 70 éven felülie-
ket és egy másik alkalommal a volt köz-
tisztviselőket, közalkalmazottakat.

Megtelt a művelődési központ nagyter-
me székekkel, asztalokkal, s a rendezvény 
kezdetére minden ülőhely elkelt a 70 éven 
felüliek köszöntésére. A sorok között ott ül-
tek a város vezetői, az önkormányzat képvi-
selői is. A  Csodaország Óvoda Lila csoport 
óvodásai adták elő karácsonyt váró műsoru-
kat. Majd Taródi Lajos önkormányzati bizott-
sági elnök, intézményvezető mondott kö-
szöntő szavakat. Szólt arról, hogy a kötődése 
Bükhöz mint egy meditációs fonal mindig 
visszatér életében. Külön köszöntötte a 
szépkorúakat, azokat, akik már elmúltak 90 
évesek. Hatan vannak olyanok akik az idén 
töltötték be a 90. évüket, hárman vannak, 
akik betöltötték a 91. évet. Egy büki lakos 92 
éves, négyen vannak 93 évesek, ketten 94. 
évesek. Kocsis Gyuláné, Ilus néni a város leg-
idősebb lakója, aki 99 éves. Reméljük, a jövő 
évben együtt ünnepelhetjük a 100. szüle-
tésnapot. Aköszöntőt követően a Pannon 
Cigányzenekar adott műsort.

A köztisztviselők és a közalkalmazottak 
találkozóján is a Csodaország Óvoda Napra-
forgó csoport kicsinyei szerepeltek. Baranyai 
Baranyai Róbert alpolgármester üdvözölte 
a volt kollégáit: – Azokat a nyugdíjasokat 
köszönthetjük körünkben, akik sokat tettek 
azért, hogy épüljön, szépüljön ez a város. Mi 
is halljuk, hogy a nyugdíjasaink továbbra is 
nagyon aktív életet élnek, mondják gyakran, 
hogy kevesebb idejük van, mint amikor még 
dolgoztak. Az arcokat megfigyelve nem lát-
szik az eltelt egy év, itt mindenki csak fiatalo-
dott. Kívánom, hogy tartsák meg ezt a len-
dületüket, jó egészséget családjuk körében! 
Műsort a szombathelyi Szenior Színpad tagjai 
adtak. A jóízű ételeket követően jóízű beszél-
getések következtek.  Varga Zsolt

Nyugdíjasok köszöntése
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ahol ismerik a szomszédot, a környezetben 
élőket. Intenzív kapcsolatot szeretne ápolni 
személyesen is, de az általa vezetett vállalko-
záson keresztül is a város lakóival. Szeretne 
egy markánsabb megjelenést a marketing 
területén, nyitottabb kommunikációval. A fo-
lyamatban lévő kétmilliárdos beruházásról 
elismerően szólt. Azonban az is elképzelhe-
tő, hogy a hitelből épülő beruházásoknál lesz 
néhány változás. Boros László Attila megbí-
zatása korlátlan időre szól, de a vezérigazga-
tó szerint a tervei megvalósításához négy és 
nyolc év közötti időszak szükséges.

zás is lesz, mert a helyi járat alkalmazkodik az 
új vonat menetrendhez.

2017. januártól egy törvényi változás mi-
att az önkormányzatoknak az iskolák működ-
tetéséről is le kell mondaniuk. Így a Felsőbüki 
Nagy Pál Általános Iskola és Szakközépiskola 
működtetése átkerül a Sárvári Tankerület-
hez. A  működtetéshez szükséges ingatlan, 
tárgyi és személyi feltételek is átkerülnek 
az új intézményhez. Az átadásnál rengeteg 
apróbb, nagyobb kérdés felmerült. Például 
az iskola épületében működik a várost ellá-
tó főzőkonyha, vagy az iskola alagsorában 
van a környéket ellátó fűtőmű. A  testületi 
ülésen jelen volt Rozmán László tankerü-
leti igazgató is, és abban állapodtak meg a 
testülettel, hogy a még nyitott kérdéseket – 
tornacsarnok bérleti díja, Norvég Alap támo-
gatásának fenntartási összege – egy későbbi 
megbeszélésen tisztázzák. A  megállapodás 

Új vezérigazgató a Büki Gyógyfürdő Zrt. élén

Tájékoztató a testületi ülésről

A Büki Gyógyfürdő Zrt. közgyűlése – az 
egészségi állapota miatt lemondott Vö-
rös Imre helyett – az igazgatóság javas-
latára egyhangúan Boros László Attilát 
választotta meg a vállalat vezérigazga-
tójának 2016. december 2-től, határo-
zatlan időre.

Boros László Attila nem ismeretlen az 
idegenforgalom, a fürdő üzemeltetés terü-
letén, hiszen az elmúlt évek egyik sikerfür-
dőjét, a Gyulai Várfürdőt vezette. Munkáját 
Gyulán a polgármester tanácsadójaként 
városi projektek irányításával kezdte, ezt kö-
vetően lett a fürdő általános helyettes veze-
tője. Öt évig vezette a fürdőt, irányítása alatt 
létesült az Aqua Palota, amely a fürdő meg-
határozó elemévé vált. Az elmúlt években 
az országos média is felfigyelt a gyulai fürdő 
teljesítményére, de az Év fürdője szavazá-
son is kiemelkedően szerepelt a Gyulai Vár-
fürdő. Mostani kinevezésével Magyarország 
második legnagyobb termálfürdőjének lett 
a vezetője Boros László Attila. Bük, Bükfür-
dő nem ismeretlen számára, hiszen három 
éve a Greenfield Szállóban választották be 
a Magyar Fürdőszövetség vezetésébe, vá-
lasztmányába.

A Trió Televízió készített egy beszélgetést 
Boros László Attilával, aki még csak öt napja 
volt pozícióban. A vezérigazgató elmondta, 
hogy számára a kisvárosi életforma az ideális, 

Bük Város Önkormányzata novemberi 
testületi ülésén tárgyalta a Csodaor-
szág Óvoda és Bölcsőde vezetőjének 
előterjesztését, melyben Pócza Gabri-
ella jelezte, azokban a városokban, ahol 
2017. szeptember elsejétől ahol negy-
vennél több három év alatti gyerek van, 
ott a bölcsődei ellátást el kell indítani. 

Bükön több, mint nyolcvan ilyen gyerek 
van, tehát egy önálló bölcsődei csoportot 
indít az önkormányzat. Ennek feltételeit meg 
kell teremteni, erre az önkormányzat forrást 
biztosít. Foglalkozott a testület a helyi közle-
kedés helyzetével is, a korábban kiírt pályá-
zatot érvénytelennek nyilvánították. Az új 
eljárás eredményének kihirdetéséig a jelen-
legi szolgáltató végzi a tevékenységet. A Büki 
Lokomotív Kft. javaslatára tarifa változás lesz 
januártól: 185-ről 200 forintra emelkedik a 
vonaljegy a helyi járaton. Menetrend válto-

Boros László Attila ígérete szerint aktívan 
bekapcsolódik a város közéletébe, a harma-
dik adventi gyertyagyújtásnál már ő mond-
ta a köszöntő beszédet, s gyújtotta meg a 
gyertyát.

A vezérigazgató szerint január végére 
várható, hogy a működés, a beruházás apró 
részleteivel is megismerkedik. Ezt követően 
szeretnénk ismét megszólaltatni. 

A beszélgetés teljes anyagát megnézhe-
tik a Trió Televízióban, vagy a neten: https://
youtu.be/fvOzWePWFIM.

 Varga Zsolt

aláírásának határideje december 15. volt, a 
testület rendkívüli ülés keretében december 
14-én hagyta jóvá a szükséges szerződése-
ket. A  büki szakképzés megmaradásáért az 
önkormányzat és a tankerület közösen fog 
fellépni a jövőben.

A magánszállások pályázati támogatásánál 
az önkormányzat a hévízi példa alapján fog 
eljárni. A  helyi TDM szervezet segítségével 
a magánszállásadók az idegenforgalmi adó 
befizetésének ötven százalékát vissza tudják 
igényelni beruházásra, fejlesztésre. Az eh-
hez szükséges pályázati rendszer kialakítása 
kezdődött meg. Az idegenforgalmi adót az 
önkormányzat 500 forintra emelte, indokol-
ja ezt az, hogy az állami támogatás az eddigi 
egy forint befizetett adónál adott támogatást 
1 forint 55 fillérről egy forintra csökkentette. 
Mindez a város költségvetésének bevételeit 
120-130 millió forinttal csökkenti. Varga Zsolt

Boros László Attila meggyújtja a harmadik adventi gyertyát az Atriumban
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ŐSZI CSAPATÉPÍTÉS – ADVENTI FELKÉSZÜLÉS
A napsütéses őszi időt kihasználva a TDM mun-
kaszervezet csapatépítő programot szervezett, 
amelynek keretében a Kneipp®-és Nordic Wal-
king parkot csinosították az adventi időszak 
előtt. A szorgos munkából Spilenberg Andrea, 
az egyesület elnöke is kivette részét, a két iroda 
dolgozóival közösen mosták le az asztalokat és 
padokat, valamint gyűjtötték össze a lehullott 
leveleket. A méltán népszerű Organikus Pont 
környékét is kitisztították, hiszen a kedvelt kül-
téri pihenőpont – idén először – ünnepi kivi-
lágítást kapott, mellette pedig egy kortenacél 
talapzaton természetes anyagokkal díszített 
adventi koszorú is jelzi a látogatók számára a 
karácsony közeledtét.  Horváth Lívia

A TDM hírei
TAGI AJÁNDÉKOZÁS
December elején kedves feladatunknak 
tettünk eleget – évek óta szép hagyomány, 
hogy a TDM szervezet munkatársai felkere-
sik az egyesület tagjait és egy jelképes aján-
dékkal köszönik meg az egész éves együtt-
működést. A  mai rohanó világban nagyon 
fontos érték a személyes kapcsolattartás, a 
mindennapi munkát is gördülékenyebbé 
teszi. Fontos számunkra, hogy évről-évre 
jellegzetesen büki, bükfürdői meglepetéssel 
készüljünk. Az idei évben a Bükfürdői Ter-
melői Piac kínálatából választottunk, helyi 
termelőnk Horváth Antal gyógyító mézével 
és méhviasz karácsonyi díszével kedvesked-
tünk tagjainknak. 

Magyarország kimagasló gazdasági tel-
jesítményének köszönhetően a kormány 
úgy döntött, hogy 2017 helyett még az 
idén lezárják az adósságkonszolidáció-
ban nem érintett települési önkormány-
zatok fejlesztéseinek támogatását célzó, 
eredetileg négy évesre tervezett fejlesz-
tési programot, amelynek keretében ed-
dig 43 milliárd forintot kapott az ország-
ban közel 1.200 település. 

Észak-Vas megyében 57 települést érint 
a program, melyben összesen több mint 
1,3 milliárd forintnyi támogatáshoz jutottak. 
Bük összesen 224 millió Ft fejlesztési támo-

Fejlesztési támogatást kapott Bük
gatásban részesült. A fejlesztési támogatási 
programban önkormányzati feladathoz – 
így utakhoz, önkormányzati épületekhez, 
óvodákhoz, iskolákhoz, munkahelyterem-
téshez – kapcsolódó fejlesztéssel, felújítás-
sal lehetett pályázni. 

A program végeztével záróünnepsé-
get tartottak Sárváron, ahol Ágh Pétertől, 
a térség országgyűlési képviselőjétől, Vas 
megye fejlesztési biztosától és Dr. Dukai 
Miklóstól, a Belügyminisztérium önkor-
mányzati helyettes államtitkárától Bizony-
ságlevelet vettek át a települések vezetői. 

Az ünnepségen Ágh Péter elmondta: 

Ágh Péter, Baranyai Róbert, Dr. Dukai Miklós

Az idei esztendő elsősorban az eredményes 
versenyzésekről, valamint a tagság létszá-
mának növekedéséről szólt. Kiemelendő a 
regionális és megyei szervezésű versenyek 
közül a Vasi Vizek Legjobb Sporthorgásza 
2016 elnevezésű versenysorozat, amely so-
rán Kovács Ákos a nagy számú induló közül 
az előkelő 2. helyet szerezte meg. A megyei 
tisztségviselők és intézőbizottsági tagok öl-
bői versenyén Kajtár László és Kovács Ákos 
több, mint 30 kg kifogott hallal előzte meg 
a 2. helyezettet. Összes kifogott haluk 72 kg 
volt, ebből Kajtár László egymaga 38 kg-ot 
fogott 4 óra intenzív horgászat alatt. A Rép-
celaki Horgász Egyesület csánigi taván ren-
dezett Répce Kupán a büki csapat szerezte 
meg az első helyet. Ezúton gratulálunk a 
sikeres eredményeket elérő sporthorgásza-
inknak.

Nyáron a büki tavon tartott 14 éven 
aluliak sporthorgász táborában 14 fő vett 
részt. Farkas Gyula, id. Kadarkuti András és 
Németh Zsigmond közreműködésével le-
bonyolított háromnapos táborozással nem 
csak a résztvevő gyerekek, hanem a szülők 
is elégedettek voltak. Október hónapban 
Balatongyörökön háromnapos táborozá-
son vettünk részt 13 fő részvételével. Az év 
során rendszeresen végeztek a horgászok 
társadalmi munkát, melyeken 28-30 fő vett 
részt. Munkájukat ezúton is köszönjük. 

A vezetőség döntése alapján, amennyi-
ben horgászaink 10 kg-n felüli harcsát fog-
nak, a szerencsés horgász a következő évre 
ingyen kapja a büki tóra szóló jegyét.

Felhívjuk horgászaink figyelmét, hogy az 
óév búcsúztató december 30-án délután 3 
órától lesz a felújított horgásztanyán. A je-
lentkezéseket legkésőbb december 26-ig 
várja a vezetőség.

Kellemes karácsonyi ünnepeket és ered-
ményes horgászatot kívánunk minden 
kedves tagunknak és hozzátartozóiknak az 
új esztendőben: Szabó József elnök.

A Büki Horgász  
Egyesület hírei

„Komoly előkészítő munka után rendelke-
zésre áll ez a forrás. Nagy örömömre szol-
gál, hogy a település ismét tehet egy lépést 
előre. Bízom benne, hogy ezen fejlesztési 
támogatás is a polgárok javára válik.”

Országgyűlési Képviselői Iroda
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Jász László plébános támogatási ké-
relemmel fordult Dr. Német Sándor pol-
gármester úrhoz és Bük Város Képvise-
lő-testületéhez a templom környékének 
megújítása érdekében. Ezt követően Bük 
Város Képviselő-testülete 2016. október 
24.-i ülésén meghozott határozat értel-
mében 10 millió Ft vissza nem térítendő 
támogatást nyújt a templom körüli dré-
nezési és térkövezési munkálatokhoz. 
Az összköltség 15 millió Ft, így a fenn-

Templom felújítása

A kőszegi találkozón

Megújul a Római Szent Kelemen templom környezete

Január 1.:
09:30 Bük, istentisztelet az evangélikus ima-
házban
11:00 Szakony, istentisztelet az evangélikus 
imaházban
13:30 Szeleste, házi úrvacsorás istentisztelet 
15:00 Gór, istentisztelet az evangélikus ima-
házban
Vas megyei konfirmandusok találkozója
November 19-én került sor a Vasi Evangélikus 
Egyházmegye idei konfirmandus találkozójá-

ra. Kőszegen az Evangélikus Mezőgazdasági, 
Kereskedelmi és Informatikai Szakképző Is-
kola (korábbi teki) dísztermében mintegy 
száz fős csoport gyűlt össze. A  reformáció 
500. emlékévét élve a programok közép-
pontjában a Szentírás állt. Akadályversenyen 
a megszokott tréfás feladatok mellett most 
történelmi eseményekre is visszatekinthettek 
a fiatalok, a Biblia művészetekben való meg-
jelenéseivel ismerkedhettek.  Blatniczkyné 

Hammersberg Ganczstuckh Júlia lelkész

Karácsony, Ó- és Újév ünnepi istentiszteleti alkalmai az evangélikus gyülekezetekben

Az elmúlt évek során már láthattuk, ta-
pasztalhattuk, hogy templomunk köz-
vetlen környezetének, a park résznek 
rendbetétele szükséges – nem egyszer 
egyházközségi képviselő-testületi meg-
beszélések témája volt. Nagyon nehe-
zen lehet gyalog, kerékpáron közlekedni 
a sáros, vagy murvával fedett utakon. Az 
elmúlt években rengeteg külföldi és bel-
földi vendég látogatta, és ma is látogatja 
a műemlék templomunkat. A város köz-
pontja, parkjai megújultak gyönyörűek 
lettek. A templompark útjainak, a temp-
lom környezetének rendbetételét ez ok-
ból sem lehet tovább halogatni. A  XIII. 
századból ránk maradt szigetelés nélküli 
templom épületének, falainak nedvese-
dését az el nem vezetett felszíni és fel-
szín alatti vizek okozzák, ennek nyomait 
láthatjuk a templom falain. 

Több pályázatot is adott be Bük Város 
Önkormányzata és a Róm. kat. Egyházköz-
ség a fenti problémák orvoslására, de egyik 
sem volt eredményes.

maradó összeget az egyházközség teszi 
hozzá. A  dréncsövezéssel, a szivárgócső 
fektetésével, kavicságy kialakításával a fel-
szín alatti víz elvezetését oldják meg, ill. 
a  falak szellőzését. Járda kialakítása térkő 
burkolattal, bazalt kockakővel, valamint 
rózsakert, rózsalugas, levendulás kert ki-
alakítását foglalja magában a terv, amelyet 
a Gáspár Mérnöki Iroda készített, az Örök-
ségvédelmi Hivatal jóváhagyott, és Győr 
Egyházmegye püspöke, Dr. Veres András 
engedélyezett. 

Amint láthatjuk a munkák december 
elején elkezdődtek és a szerződés értelmé-
ben április végéig kell befejeződniük. 

Ez úton is köszönjük Dr. Németh Sándor 
polgármester úrnak és a város képvise-
lő-testületének a támogatást! Megyéspüs-
pök úr is kifejezte köszönetét levelében a 
város elöljáróinak a nagylelkű támogatásért! 

Szeretetteljes, Istentől megáldott ünne-
peket kívánunk/

Jász László  
 plébános

December 24.:
16:30 Szakony, szentesti istentisztelet a hit-
tanos gyermekek karácsonyi szolgálatával 
az evangélikus templomban
18:00 Bük, szentesti énekverses istentiszte-
let az evangélikus templomban
December 25.:
08:00 Csepreg, úrvacsorás ünnepi istentisz-
telet az imaházban
09:30 Bük, ünnepi úrvacsorás istentisztelet 
az evangélikus templomban
11:00 Szakony, ünnepi úrvacsorás istentisz-
telet a templomban
13:30 Lócs, ünnepi úrvacsorás istentisztelet 
az evangélikus templomban
15:00 Gór, ünnepi úrvacsorás istentisztelet 
az evangélikus imaházban
December 26.:
9:30 Bük, karácsony másodünnepi istentisz-
telet a hittanos gyermekek szolgálatával az 
evangélikus gyülekezeti házban
11:00 Szakony másodünnepi istentisztelet 
az evangélikus templomban
December 31.:
16:30 Szakony, szilveszter esti istentisztelet 
az evangélikus imaházban
18:00 Bük, szilveszter esti istentisztelet az 
evangélikus imaházban
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Lackfi János kortárs író, költő, aki számos 
irodalmi díj birtokosa ily fiatalon, 45 éve-
sen. Alkotói termékenységét eddig meg-
jelent harminc könyve is jelzi, ám amire 
ennél is büszkébb lehet, hat gyermeke és 
három unokája. Gondolom, az első hall-
gatóságot mindig ők biztosítják. Kipró-
bálja rajtuk írásait?

Természetesen. Nagyon sok könyvem-
re rá lehetne írni: gyerekeken tesztelve. 
Volt, amikor az ötletet ők adták, én pedig a 
magam tudásával és eszközeivel versekké 
formáltam. A  gyerekek ugyanis hihetetlen 
ötletgyárak. Készült azonban olyan mese-
regényem is, amelyet fejezetről fejezetre 
olvastam fel esténként, majd gyermekeim 
reakciótól függően írtam át. Fontos, hogy 
a könyv tényleg azoknak szóljon, akiknek 
szánta az ember.

Az iskolai tankönyvekben is előfordul-
nak versei. Tanári pályafutása – mond-
hatjuk – így is továbbél. Milyen érzés ez a 
népszerűség?

Részben aggasztó. Hiszen, ami tan-
könyvben van, az kötelező. Ami kötelező, 
az gyanús, s nyilván nem mindenkinek tet-
szik egyaránt. De nagyon jó visszajelzések 
jönnek. Érdekes ez az internet teremtette 

Plaza Balassi, avagy vendégünk Lackfi János

Lackfi János

Ez a mű is szerepel New Yorkban

közvetlen világ. Gyakorta előfordul, hogy 
kapok diákoktól egy-egy levelet, hogy „fi-
gyeljél, miről szól a…”. Beviszik az órára, 
amit válaszul küldök, s magam pedig kíván-
csi vagyok ilyenkor, hogy mi a reagálás erre 
az élő kapcsolatra, az élő költészetre. 

A városi könyvtár vendégeként nem 
csak verseit hozta el a gyerekeknek, hanem 
színészi képességeit is megvillogtatta a mű-
velődési ház színpadán. Kell ilyen vénával 
rendelkezni-e egy olyan írónak, aki évi 100 
közönségtalálkozót tudhat magáénak?

Megmondom őszintén, én színpadra 
készültem, tenorista szerettem volna len-
ni. De úgy alakult, hogy irodalmár lettem. 
A  mesélés tudománya, olyan ősi, mint a 
nyomtatás, de még annál is régebbi. S azt 
gondolom, az irodalom jól jár azzal, ha azok 
a szerzők, költők, írók, akiknek van egy kis 
érzékük, nem tartják rangon alulinak, hogy 
igenis megszólítsák a gyerekeket, a felnőtt 
korosztályt, akihez csak el tudnak érni. 

A büki előadásait nevetéssel, nagy köz-
vetlenséggel fogadták a diákok, míg való-
jában a felolvasott verseiben görbe tükröt 
állított a fiú-lány kapcsolatok és a minden-
napi élet horrorisztikus pillanatai elé. Az el-
érés sikerült! Haizler Lászlóné

A Büki Művelődési és Sportközpont, 
Könyvtár ezúton köszöni meg Böröczky 
Gitta ezüstfenyőfa felajánlását, amely 
az intézmény karácsonyi ünnepségeinek 
gyönyörű ékévé vált.

„A Család-és Gyermekjóléti Szolgálat 
köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik az 
év során adományukkal segítették mun-
kájukat, különösképpen a Termál Üdülő-
szövetkezetnek és Németh Violettának.”

December 1-én ismét olyan kiállítás nyílt a 
büki művelődési központban, amely látvá-
nya melegséggel tölti el a látogatók szívét. 
Búzás Tünde a büki óvoda és iskola logo-
pédusa hozott ízelítőt festői vénájából. A ki-
állítást Boros Rudolfné nyitotta meg egy 
Kosztolányi idézettel. Játszótársam, mondd 
akarsz-e lenni? Ahogy Kosztolányi, úgy Búzás 
Tünde is szeret játszani. Szakmájából adó-
dóan szeret játszani a gyerekekkel, hiszen 
óvodapedagógus, gyógypedagógus. Sze-
ret játszani, hiszen művészetterapeuta is. És 
szeret játszani a színekkel, az ecsettel, az ál-
mokkal, hiszen fest. Búzás Tünde olyan színes 
kiállítást hozott Bükre, amelyet ritkán lát az 
érdeklődő közönség. Sok mindent kipróbált, 
mielőtt belemerült a festészetbe. Papírmasé, 
szobrászkodás, kerámiakészítés, bútorfesté-
szet után vagy másfél évvel ezelőtt gondolt 
egyet, és kipróbálta magát a festészetben. 
Saját elmondása szerint megtalálta az önki-
fejezését a színek világában. Képei elsősor-
ban azt a színes lelki világot tükrözik, amely 
Tünde valódi énjét sugározza. Azt a gyerme-

„ Én nem magamnak festek, másoknak festek”

ki belsőt, amit mindenki megtapasztalhat, 
aki beszél Tündével akár csak két mondatot. 
Képeiben viszont láthatjuk saját gyermekko-
runkat. Olyan emlékekből építkezik, ami bár-
melyikünk gyermekkorában előfordulhatott. 

Nagy hatással volt rá Paul Klee munkássága, 
Hundertwasser, Picasso, Marc Chagall mű-
vei. Termékeny volt ez a másfél év, hiszen a 
festmények megtöltötték a Művelődési Köz-
pont egyik galériáját. Ez alatt a röpke másfél 
év alatt nagyon sokan megismerték és meg-
szerették Búzás Tünde műveit Amerikától Kí-
náig. Köszönhető ez a közösségi médiának, 
amely ezek szerint vannak hasznos oldalai 
is. A facebookon keresztül már több képe új 
gazdára talált. A képeket nagyon sokan lát-
ták, többek között egy Németországban élő 
festőnő, aki megkereste Tündét, hogy részt 
venne-e egy „Outsider Art” kiállításon New 
Yorkban. Ennek apropóján 2017-ben Búzás 
Tünde 4 képe elindul a tengeren túlra, a vi-
lághír felé. Itt nem csak kiállítják a meghívott 
képeket, hanem egy aukción meg is vásárol-
hatók. Mint ahogy Tünde összes képe meg-
vásárolható. Sajnos a büki kiállítás december 
14-én bezárta kapuit, de máshol, máskor, 
akár New Yorkban vagy Pekingben, vagy ta-
lán még egyszer Bükön is megtekinthetők.

Nika Róbert
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Még márciusban jelentette be a Nestlé 
igazgatója, hogy egy újabb fejlesztés lesz 
Bükön. Lassan egy hónapja felvonultak a 
munkagépek, elkezdődött a munka. Mi-
lyen fejlesztéseknek lehetünk most tanúi?
Ebben a fázisban a földmunkák miatt elég 
elfoglaltak vagyunk, az épület alapja készül. 
Felállítottunk egy ideiglenes parkolót és egy 
új bejáratot, valamint lebontunk egy régi 
épületet a gyár belsejében, amelynek helyé-
re új termelési létesítmény kerül. 
Ez a beruházás újabb területek bevonásá-
val jár, vagy a meglévő gyárterületen foly-
nak a munkálatok?
Mindkettő, mivel a régi épületet és gépeket 
helyettesítjük új létesítménnyel és modern 
eszközökkel, ugyanakkor a termelésünk 
bővítése érdekében épületbővítést is vég-
rehajtunk.
 Mennyiben változtatta meg ez a beruhá-
zás a dolgozók munkába járását? 
A régi gyárbejáratot lezártuk, ezért a vonat-
tal és kerékpárral érkező kollégáknak egy 
kicsivel többet kell sétálniuk az ideiglenes 
bejárathoz, úgy 200 méterrel. Ugyanezt a 
bejáratot kell használniuk a céges busszal, il-
letve autóval érkezőknek is, amit közvetlenül 
az ideiglenes parkoló mellett alakítottunk ki.
 A jövőben megmarad a bejárat a lakótelep 
felől, vagy új bejáratot alakítanak majd ki?
A régi bejáratot teljesen lebontottuk. Jelen-
leg ezen az ideiglenes bejáraton keresztül 
közelítjük meg és hagyjuk el a területet. Az 
épületbővítés részeként egy új és modern 
portaépületet adunk át a jövő év folyamán, 
tehát a Darling utcai bejárat újra személyau-
tós használatba kerül majd. 
A híradásokban látható, hogy kevés a 
munkaerő a nyugati országrészben. Meny-
nyire érezhető ez a Nestlé büki gyárában?
Mi is észrevettük, hogy nem egyszerű a mun-
kaerő keresés. Eddig mindig sikerült felállíta-
ni a csapatot és keményen dolgozunk azért, 
hogy ez így is maradjon. Az én meglátásom 
szerint fontos, hogy jó munkakörülményeket 
biztosítsunk a munkavállalóinknak; éreztes-

Európa szintű beruházás a Nestlében

Karácsonyi koncert
A Büki Női Kar Egyesület 2016. december 
23-án pénteken 17.30-kor tartja hagyo-
mányos KARÁCSONYI KONCERTJÉT a ró-
mai katolikus templomban. 

Mindenkit szeretettel várunk!

Bük Város Önkormányzata második al-
kalommal is hívta a Kossuth utca lakóit, 
hogy a kivágott fák helyére ültetendő 
fafajok kiválasztását segítsék.

Mint arról már korábbi adásainkban 
beszámoltunk a Kossuth utca lakónak ké-
résére az önkormányzat úgy döntött, hogy 
a túl nagyra nőtt, az ingatlanokra és közmű 
vezetékekre veszélyes fákat kivágják a Kos-
suth utcában.

Még a fenyőfák kivágása előtt a büki 
önkormányzat lakossági fórumot hívott 
össze, ahol megtanácskozták a fák kivá-
gásának a menetrendjét, s azt is, hogy a 
kertészmérnök javaslataiból milyen fákat 
ültessenek a fenyők helyett. Azonban már 
a lakossági fórumon többen jelezték: az 
újonnan ültetett fák nagy része 1-2 éven 
belül kipusztul a gondos ápolás mellett is. 

Ezután a kertészmérnök javaslatára ta-
lajtani vizsgálatot végeztetett el az önkor-
mányzat. Kiderült, hogy nagyon savas a ta-
laj és a nehézfém tartalma nagyon magas. 
Valószínű, hogy a főút sózása sem kedvez 
a talajnak. Így a lakók által kiválasztott fák 
sajnos nem alkalmasak az ültetésre, mert 
ebben a talajban nem tudnának megélni. 
Még akkor sem, ha az ültetendő fák alatt 
a talaj kicserélik. Olyan fákat kell keresni 
a szakembereknek, amelyek ezt a talajt, a 
rossz körülményeket kibírják. 

Közben a fák kivágásával megbízott 
cégek nagyon gyorsan és szakszerűen ki-
vágták a 101 fenyőfát. Azonnal ledarálták 
a gallyakat, már a fenyőrönkök bedarálása 
folyik.

A második lakossági fórumon a kertész 
tervező új javaslatokat hozott, olyan fá-
kat ajánlott, amelyek jobban tűrik a rossz  
talajviszonyokat. A  tervező javaslata az 
volt, hogy a hosszú Kossuth utcát az ülte-
tés szempontjából két részre kell osztani. 
A körforgalomtól az acsádi leágazóig és a 
leágazótól a Forrás üzletházig. Azt is java-
solta, hogy a két oldalon más és más fafajta 
legyen. Hosszas lakossági polémia alakult 
ki, arról, hogy hova milyen fák kerüljenek. 
Egy részt a közmű vezetékek alá alacso-
nyabb fákat lehet ültetni, másrészt a házak 
és az út távolsága sem egyenlő. A  végső 
döntés alapján a körforgalom és az acsá-
di leágazó közé díszkörte és vérszilva, a 
leágazást követően a Forrásig mindkét 
oldalra csörgőfát ültetnek. A faültetésekre 
tavasszal kerül sor.

Varga Zsolt

Kossuth utcai fák

Nestlé építkezés

sük, hogy igenis törődünk velük és természe-
tesen versenyképes fizetést kínáljunk.
Jelenleg hányan dolgoznak itt, és a fej-
lesztések végeztével mennyi új munkahely 
lesz?
Jelenleg körülbelül 850 kolléga dolgozik a 
büki gyárban. A jövőben ez a létszám 900 és 
1000 fő között lesz.
Ehhez a mennyiségű állateledelhez renge-
teg alapanyagra, többek között gabonára 
van szükség. Magyar alapanyagokból ké-
szülnek ezek a termékek? Milyen a kapcso-
latuk a magyar beszállítókkal? 
Az alapanyagok széles skálája magyarországi 
beszállítóktól érkezik, és folyamatosan épí-
tünk ki új partneri kapcsolatokat. Magyaror-
szág erős mezőgazdaságával és jó minőségű 
termékeivel nagyszerű lehetőséget kínál szá-
munkra. A beszállítókkal a kapcsolat nagyon 
szoros. A Nestlé velük együtt ígéri, hogy ter-
mékei napról-napra a legmagasabb minősé-
get képviselik.
Mire fejeződnek be a munkálatok, és vár-
hatók-e még újabb beruházások?
A munkálatokat 2018 év végéig fejezzük be 
teljesen, az első gyártásokat azonban már 
2017 év végén megkezdjük. Először ezt a be-
ruházást kell befejeznünk, mielőtt újabbakat 
tervezünk.
Ezzel a beruházással megvalósul az a beje-
lentett cél, hogy Bükön Közép-Európa leg-
nagyobb állateledel gyártója lesz a büki 
üzem?
Tulajdonképpen Közép-Európában jóné-
hány nagy állateledel gyár működik, csak-
úgy, mint Nestlé gyár, és mint versenytárs 
is. Nincs kétség afelől, hogy a legnagyobbak 
közé tartozunk, de a Nestlé családján belül 
a legfőbb célunk, hogy kiegyensúlyozottan, 
mindig jó minőségű terméket biztosítsunk 
fogyasztóink számára. A Nestlé Purina víziója 
az, hogy a mi cégünk legyen a legmegbízha-
tóbb a világon a háziállatok életfeltételeinek 
biztosításában és azok számára, akik szeretik 
őket – ha ehhez mi is hozzá tudunk járulni, 
nagyon boldogok leszünk.  Nika Róbert

8         2 0 1 6 .   d ec e m b e r   2 1 .



Büki Újság

őket. A  Mikulás látogatása, a tőle kapott 
ajándék felejthetetlen élmény a gyermekek 
számára, a csillogó gyermekszemek pedig 
felejthetetlenek a mi számunkra. 

Ádvent kezdetére ádventi koszorút ké-
szítünk minden csoportban, köré ülve éne-
kelnek, beszélgetnek, készülődnek az óvó 
nénik a gyermekekkel. Péntekenként min-
den csoport gyermekeivel és a nevelőkkel 
együtt összejövünk a közösségi teremben, 
és együtt az ádventi koszorú körül éneke-
lünk, egy-egy csoport verset mond, egy-
egy felnőtt hangszeren eljátszik egy kará-
csonyi éneket, majd együtt a gyermekekkel, 
vagy csak mi felnőttek énekeljük el. A szü-
lőket kértük, segítsenek mézeskaláccsal 
feldíszíteni a karácsonyfánkat. Gyönyörűen 
díszített mézes figurákat hoztak boldogan 
a gyerekek! A gyönyörű karácsonyfa alatt 
gyűjtjük a „cipődoboznyi szeretet” kereté-
ben felajánlott ajándékokat szegényebb 
sorsú társaiknak. Köszönjük a felajánlóknak 
a segítséget! December 8-án és 9-én a Mű-
velődési Házban szereztek ünnepi, örömteli 
perceket a Napraforgó és a Lila csoportok 
gyermekei a közalkalmazottak, köztisztvi-
selők és a 70 éven felüliek karácsonyán.

mekosztályának is, infúziós állványokat 
ajándékoztak. Részt vettek a városi közélet-
ben, a városi ünnepségeken képviselték az 
egyesület tagságát, koszorúztak a vezető-
ség tagjai. Pályázatokon vettek részt, ered-
ményesen.

A következő évben pályázati úton sze-
retnének egy rendezvénysátrat vásárolni, 
melyet aztán a városi ünnepeken is felállíta-

Az ádventi időszak elején példaként áll 
előttünk a Myrai Miklós püspök, aki sok 
jót tett földi életében a gyermekekkel, 
felnőttekkel, bajba jutottakkal és még 
halála után is folytatja jótékonykodá-
sát. Neki köszönhetjük, hogy minden 
évben ajándékot kapunk követőitől. Mi-
kulásnak, Télapónak is nevezzük őt, – az 
ő példája nyomán igyekszünk örömet 
szerezni gyermekeinknek. Elérkezett 
december 6. Már előző nap Baloghné Si-
mon Erika tanárnő vezetésével a 6. osz-
tályosok Mikulásról szóló történet előa-
dásával ajándékozták meg a gyerekeket. 
Kedden bábjátékot láthattak a gyerekek 
az óvó nénik előadásában. 

Már nagyon várták a Mikulást. Festettek, 
rajzoltak, ajándékképet készítettek a Mi-
kulásnak, énekeket, verseket tanulgattak, 
szorgalmasan mondogatták. Munkáikkal 
díszítettük a közösségi termünket, a cso-
portokat. Nagyon örültünk jövetelének, 
még ha nem is szánon jött! A gyermekek 
nagy szemekkel nézték, ahogy megjelent a 
Mikulás közöttük. Szeretettel köszöntötte a 
gyerekeket, beszélgetett velük, meghallgat-
ta a verseket, énekeket, és meg is dicsérte 

A Vállalkozók Bükért Egyesület vezetése 
évzáró összejövetelre invitálta a tagokat. 
Kerekes Szilárd egyesületi elnök értékelte az 
ötfős vezetőség nevében az elmúlt idősza-
kot. Öt éve alakult az egyesület, mely céljául 
tűzte ki, hogy összeszervezi a városban dol-
gozó vállalkozókat, képviseli az érdekeiket 
a különböző fórumokon. De gyűjtöttek a 
szombathelyi Markusovszky Kórház Gyer-

Ebből az alkalomból megemlékezést 
tartottak a büki vasútállomáson, ahol 
méltatták a vasútvonal történetét és 
előnyeit. Ebből az alkalomból a büki 
Répcementi Férfikar is műsort adott. 
Erre az alkalomra írtam egy dalszöve-
get. Most azzal adom közre, hogy a 
volt, és ma is élő, és a vasútnál dolgozók 
nosztalgiázzanak vele, és bármikor szó-
rakozás közben énekelhetik.
A dalszöveget az „ EZ A VONAT MOST VAN 
INDULÓBAN” dallamára kell énekelni. 

Mikulás – Ádventi készülődés az oviban

Évzárót tartottak a büki vállalkozók

A postánkból: 150 éves a büki vasútvonal

Dec. 13-án, kedden a zeneiskolások ád-
venti koncertjét néztük meg, meghallgat-
tuk az ismert karácsonyi dalokat, dallamo-
kat, ismerkedtünk a hangszerekkel. 

A jövő héten, 19-én, hétfőn a Gencsapáti 
Hagyományőrzők Betlehemes játékát látjuk, 
majd kedden a nagycsoportosok karácso-
nyi műsorának örülhetünk. Meglátogatják 
az időseket a Micimackó csoport gyermekei 
a Szociális Otthonban.

December 16-án és 21-én a csoportok-
ban nyílt napok keretében a gyermekek 
szüleikkel együtt készülődnek. Készíthet-
nek díszeket, ajándékokat, és a gyermekek 
versekkel, énekekkel igyekeznek örömet 
szerezni szüleiknek, felidézve az ünnep lé-
nyegét, emlékezve Jézus Krisztus születésé-
re. Együtt éljük át a készülődés, várakozás, 
közös együttlétek örömét, szeretetteljes 
hangulatát. A  karácsonyi előkészület izgal-
mai, a gyermekek önfeledt öröme, igyeke-
zetük, hogy örömet szerezzenek – ajándék 
mindnyájunknak. 

Kívánok áldott, örömteli karácsonyi ünne-
peket és békés, boldog újesztendőt intézmé-
nyünk alkalmazottainak nevében: Pócza M. 
Gabriella intézményvezető

nának. Fontosnak tartják, hogy továbbra is 
intenzíven képviseljék a városi fórumokon a 
vállalkozók érdekeit. Szeretnék elérni, hogy a 
helyi pályázatokon a helyi vállalkozók legye-
nek a pályázat nyertesei Az egymás közötti 
kapcsolatok elmélyítése azt is eredményez-
heti, hogy a helyi vállalkozók egyre inkább 
egymás szolgáltatásait veszik igénybe.

Varga Zsolt

1. Ez a vonat most van indulóban,  2. Öreg mozdony le van lakatolva,
Az eleje fel van szallagozva,   Öreg vasutas hát mit keresel abban,
A belseje lilával,    Bent maradt a lapátom,
Nosztalgiás vasutasok számára,  Ha kiveszem, én a szenet elhányom,
Bükről mennek a szombathelyi   Oszt hadd robogjon a GYESEV motor-
állomásra    vonat a vágányon 
Refrén:      Refrén:
a belseje lilával,    bent maradt a lapátom,
nosztalgiás vasutasok   ha kiveszem, én a szenet elhányom,
számára,     oszt hadd robogjon a GYESEV motor-
Bükről mennek a szombathelyi  vonat a vágányon.
állomásra. Fülöp József Bük 
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Advent első vasárnapjának előestéjén 
szervezte meg a Felsőbüki Nagy Pál 
Általános Iskola és Szakközépiskola ne-
velőtestülete és szülői közössége a ha-
gyományos Adventi Teaestet. 
Az idén 11. alkalommal gyűltek össze 
szép számmal a szülők és pedagógusok 
a Művelődési Központ színháztermében, 
hogy az első adventi gyertya lángjának 
fénye mellett, gyönyörűen megterített 
fehér asztaloknál beszélgessenek a szá-
mukra legfontosabbakról, a gyermekekről. 
A megjelent szülőket Pócza Csaba, az in-
tézmény igazgatója és Szabadkainé Brin-
dicsár Orsolya, a Szülői Munkaközösség 
elnök asszonya köszöntötte. 
Az eddigi rendezvényeken készült fényké-
pekből készült összeállítás vidám perceket 
szerzett szülőknek, pedagógusoknak, gye-
rekeknek egyaránt. A  kisiskolások télkö-

„Négy hét van még karácsonyig, várjuk 
már az ünnepet, szép négygyertyás. 
koszorúval köszöntjük az Adventet. 
Három lila hirdeti, hogy hit, remény és 
szeretet, a rózsaszín, hogy boldogság 
hassa át az ünnepet.”

Négy héttel karácsony előtt valami 
nagyon fontos dolog történik az embe-
rek életében, kezdetét veszi az adventi 
várakozás meghitt időszaka. Iskolánkban 
az adventi koszorún az első gyertyát a 
kisiskolások jelenlétében Baánné Gruber 
Irén tanító néni, alsó tagozatos munka-
közösség-vezető gyújtotta meg. Kis mű-
sort mutattak be az alsósok. Az elsősök 
télköszöntő verssel, a másodikosok hó-
pihe tánccal kedveskedtek társaiknak, a 
harmadik és negyedik osztályosok pedig 
adventi köszöntő verseket mondtak, vala-
mint megjelent az adventi első vasárnap 
kék köpenybe öltözött angyala is, hogy 
közelebb húzódjon az emberekhez. Akik 
jól figyelnek, meghallják a hangját. A  kis 
ünnepséget közös énekkel zárták. 

Az adventi koszorú második gyertyáját 
a felső tagozatosok gyújtotta meg. A  ha-
todik évfolyamosok „Szegény gyerekek” 
című kis jelenetükkel a mai gyerekek valós 
– nem igazán szegény -, okos telefonban 
gazdag mindennapjait idézték fel társa-
ik derültségére. Az alkalmi énekkarosok 

Adventi szülő – tanár találkozó a büki iskolában

Adventi készülődés az iskolában

szöntő kedves tánccal, versekkel, valamint 
adventi köszöntővel, a felsősök vidám, mai 

Neuliszt Anikó tanárnő irányításával a 
Szeretet himnusza című dalt énekelték, 
miközben Sulyok Andrea tanárnő, mun-
kaközösség-vezető fellobbantotta a má-
sodik gyertya lángját. Bízunk benne, hogy 
az adventi várakozás meghittségét a gye-
rekek szívében ez alkalommal is el tudtuk 
mélyíteni, és nem felejtik: „A szeretet nem 
fogy el sosem, a szeretet átvisz az életen, a 
szeretet mindent elhisz és remél, a szere-
tet mindennél többet ér!”

Az iskolai adventi koszorú harmadik 
gyertyáját a szakközépiskolások közössé-
ge gyújtotta meg kedves kis műsor kere-
tében. Németh Luca 9. osztályos szakács 
tanuló írt erre az alkalomra verset, melyet 
Kovács Soma osztott meg a társakkal. A ki-
lencedikesek a Fehér karácsony című kö-
zös dallal köszöntötték az ünnepet, mely 

diákokra jellemző jelenettel, és a szeretet-
ről szóló dallal alapozták meg az ünnepi 
hangulatot. Az évfolyamok asztalainál 
otthonról hozott finom süteményekkel, 
italokkal és természetesen teával kínálták 
egymást a szülők, pedagógusok.
Az est remek alkalom volt arra is, hogy a 
több településről érkező szülők is jobban 
megismerjék egymást, felszabadultan ér-
deklődjenek a gyermeküket tanítóktól a 
mindennapi feladatokról, megbeszéljék 
az esetlegesen felmerülő problémákat és 
megoldást találjanak közösen. 
Az est nagyon jó hangulatban telt, szülők 
és tanítók, tanárok egyaránt fontosnak tar-
tották ezt a találkozást. Az adventi időszak 
hangulatát magukkal vitték otthonaikba 
az esten résztvevők, és bizonyára megha-
tározó lesz ez az év utolsó hónapjában az 
iskolai mindennapokban is. 

alatt Németh Luca lobbantotta fel a har-
madik lángot. A szakközépiskolás munka-
közösség vezetője, Csándli Tiborné kívánt 
a diákoknak boldog ünnepi készülődést. 

A negyedik gyertyát az iskola nevelő-
testülete gyújtotta meg énekes, zenés 
műsorral.

A téli szünet előtti utolsó napok lázas 
készülődésben teltek az osztályokban. Az 
adventi naptárakból lassacskán elfogytak 
az ajándékok, téli díszbe öltöztek a tanter-
mek, a folyosók. Készültek az apró meg-
lepetések, gyertyadíszek, karácsonyi üd-
vözlőkártyák a szülőknek, nagyszülőknek, 
testvéreknek. A  pedagógusok is kézmű-
veskedtek. Várakozással teli beszélgetős 
hangulatban készültek a filc szívecskék. 

Lelkes szereplőcsapat pedig az iskolai 
karácsonyi ünnepre készült, hogy meg-
örvendeztesse a társakat szerepjátékával. 
A  kis elsősök versekkel, téli játékokkal 
teremtettek téli hangulatot, az alsó tago-
zatosok Melyiket válasszam a kilenc kö-
zül? című mesejátékkal, a felsősök pedig 
gyertyatánccal köszöntötték az ünnepet. 
Az ünnepi műsor zárásaként a TEA éne-
kegyüttes is együtt énekelt a szereplőkkel, 
és hirdették közösen és kívántak egymás-
nak boldog ünnepeket és vidám szünidőt: 
„Szent karácsony eljött, az ég a földre szállt, 
ünnepeljünk boldogan e fényes éjszakán!”

A 3. adventi gyertyagyújtás

Bersek Kupa büki dobogósai
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Az iskola alsó tagozatosai nagy izgalommal 
várták december 6-án a Mikulás érkezését. 
Előző hetekben már lelkesen ajándékokat 
készítettek a gyerekek az osztályokban 
papírból, textilből, hogy kedveskedjenek 
egymásnak, apróságot és a szeretetü-
ket belerejtve a kis figurákba. Dalokat és 
verseket is tanultak szorgalmasan, hogy 
azokkal itt az iskolában is megköszönjék 
azt a sok-sok ajándékot, amit ez ünnep 
alkalmából kaptak. Az osztályokban a ta-
nító nénik észrevételeit, intelmeit kapták 
a jók és a kevésbé jók az ablakba tett kis-
csizmákba. A hatodik osztályosok „A bűvös 
hangszer” című mesejátékkal kedvesked-
tek a kisiskolásoknak. (December 5-én pe-
dig az óvodába vitték el ezt az ajándékot, 
ott is szeretettel teli fogadtatásra találtak.) 
Együtt izgultak a szereplőkkel a gyerekek, 
hogy Fondor Mondort, a gonosz boszor-
kányt és a Fagyot le tudják győzni szere-
tettel az erdei állatok, hogy visszaszerez-
zék a bűvös hangszert, és azon az ikrek el 
tudják játszani a bűvös dalt, amire ideér a 
Mikulás. A közös éneklés, vidám várakozás 
meghozta a várva várt jó Öreget, aki ked-
ves szavakkal köszöntötte a kisdiákokat, 
de a rosszalkodókat meg is fenyítette egy 
kicsit, majd a tanító nénik segítségével 
kiosztotta az ajándékokat. A felső tagoza-
tosok osztálykeretben ajándékozták meg 
egymást a Mikulás nevében. A  Mikulás 
Szívküldivel pedig a tanórák közti szüne-
tekben küldtek egymásnak és tanáraiknak 
zenés jókívánságokat a diákok. 

Mikulás járt a suliban

Iskolánk tanulói több versenyen is meg-
mérették magukat az elmúlt időszak-
ban és ügyesen szerepeltek. Elért ered-
ményeik:
Alsó tagozatosok népdalversenye Csep-
regen
Arany minősítés: 
Koósz Fruzsina 2.a
Ezüst minősítés: 
Katona Luca 2.b 
Baranyai Máté 3.b 
Varga Boglárka 3.b 
Gerencsér Emil 4.b 
Bronz minősítés: 
Horváth Regina Éva 4.a 
Felkészítő tanító: Baranyai Mónika

A táplánszentkereszti Apáczai Csere Já-
nos Általános Iskola által szervezett Szö-
vegértési és hangos olvasás versenyen 
Babos Ábel 2.b osztályos tanuló 1. helyezett
Felkészítő tanító: Marton Antalné
Kovács Boldizsár 3.a osztályos tanuló 8. he-
lyezett. Felkészítő tanító: Szabó Zoltánné
Géczi Eszter 4.b osztályos tanuló 7. helyezett
Felkészítő tanító: Vargáné Patthy Erzsébet
Bersek Kupa Kőszeg – Asztalitenisz Baj-
nokság
II. korcsoport versenyzői:
Krucsó Marcell  1. helyezett 
Kovács Olivér  2. helyezett 
Kovács Áron  3. helyezett 
Felkészítő: Dr. Baráth Kornél

A kőszegi Béri Balog Ádám Általános Is-
kola által szervezett Mikulás Kupán 
II. korcsoportosok: 4. helyezés
A csapat tagjai: Bodorkós Márk, Hódosi 
Márk, Horváth Márk, Kocsis Ádám, Kocsis 
Benedek, Kovács András Márton, Molnár 
Márk, Pereznyák Ádám
Felkészítő tanár: Tebeli György
IV. korcsoportosok: 3. helyezés
A csapat tagjai: Gyurácz Olivér, Kiss Levente, 
Németh Olivér, Reseterits Bálint, Stefanich 
Gábor, Várkonyi Valér
Felkészítő tanár: Tebeli György
Gratulálunk a versenyzőknek és felkészítőik-
nek!
Az iskola cikkek szerzői: Baloghné Simon Erika

Versenyeken elért eredmények

A nagyszakállú Mikulás

Mikulás várás
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Büki Újság

Idén ünnepli a Szövetkezet a 35 éves 
jubileumát. Tagjainak száma több mint 
három ezer, akik az ország minden ré-
széből érkeznek. 

Ma már joggal említhetjük ezt az Üdülő-
szövetkezetet a generációk találkozóhelyé-
nek is, hiszen a népszerű családias és ven-
dégszerető közhely tényleges tartalmat nyer 
a nyaralás és pihenés során. Ritkán találkozni 
a mai rohanó világban olyannal, amikor a 
gyermekek, unokák, szülők és nagyszülők 
együtt üdülnek, de Bükfürdő sokszínűsé-
gének köszönhetően a népszerű három 
csillagos Termál Üdülőszövetkezet Apart-
man Hotel összehozza a családokat és a ge-
nerációkat. Sajnos a 2000-es évek közepén 
épülő négy csillagos wellness hotelek által 
alkalmazott time sharing-rendszer alaposan 
megtépázta az üdülési jogok renoméját, sze-
rencsére ez a bükfürdői üdülőszövetkezetet 
nem érintette, köszönve a tagság hűségé-
nek, elégedettségének. November 19-én 
Budapesten az 5 évente tartandó közgyűlés 
megtartásával együtt ünnepeltük 35. éves 
jubileumunkat. A  jelenlegi tisztségviselők 5 
éves mandátuma 2017. májusában lejár, így 
a jelölőbizottság már javában folytatja a je-
löltekkel a tárgyalásokat. Sajnálatos módon 
a Szövetkezet a pályázati forrásokból eléggé 
hátrányos megkülönböztetésben részesül, 
így kénytelen teljes mértékben a beruházá-
sokat önmaga elvégezni. Idén sem volt ez 
máshogy, mint ahogy már megszokhattuk 
az elmúlt évek során, minden évben sikerült 
milliós nagyságrendű beruházásokat vég-
rehajtani nem kis erőfeszítések árán. Idén 
kiemelkedő fontossággal bír, hogy a gaz-
dálkodásunk lehetővé tette novemberben 
106 db heverő cseréjét, és a mai kor köve-
telményeinek megfelelő matracos ágyakat 
szerezhettünk be. A  lecserélt heverőknek is 

sikerült nagyon hamar új gazdákat találni. 
Többek között a Répcementi Önkormány-
zati Társulás büki családsegítő szolgálat se-
gítségével 6 környékbeli település rászoruló 
családjainak 33 db ágyat, Répceszemere 
Önkormányzata is szívesen átvett több 
mint két tucatot, és nem utolsó sorban pe-
dig hálát és köszönetet mondott a kőszegi 
Dr.Nagy László Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézmény, Általános Iskola, 
Beszédjavító Általános Iskola, Szakiskola, Kol-
légium vezetősége nevében Rozmán László 
úr a Sárvári Tankerület igazgatója is, hogy a 
diákjaiknak is jutott 44 db heverő adomány-
kénta szövetkezetből. A szövetkezet jövőbe-
ni célkitűzése, hogy a tagi apartmanokat is 
komfortosabbá tegye, hogy hűséges tagjai 
a gyógyfürdő adta kezelések után és alatt 
még jobban otthon érezhessék magukat! 

November 24-én immár hagyomány-
ként a jubileumi törzsgárda ünnepséget 
szerveztük meg és ünnepélyes keretek 
között pénzbeli jutalmat vagy ajándékutal-

ványokat, a munkaügyi szabályzatban fog-
laltaknak megfelelően oszthattunk ki. Idén 
8 ünnepelt dolgozó, nevezetesen Mlinarics-
né Mautner Brigitta (titkárnő, tagkapcsola-
ti ügyintéző), aki 5 éve dolgozik a cégnél, 
Marton Lívia (főkönyvelő), aki szintén 5 éves 
munkaviszonnyal rendelkezik, Kollár Márta 
(szobaasszony) 5 éves munkaviszonyának, 
Pernyák Zoltán (festő, karbantartó) 20 év, 
Vida Györgyné (szobasszony) 20 év, Bokor 
Miklós (villanyszerelő, karbantartó) 25 éves 
, Busznyákné Járay Szilvia (anyagraktáros) 
25 éves és Mórocz Gyuláné (recepciós) 30 
éves lelkiismeretes, odaadó munkaviszo-
nyának elismeréseként. A szövetkezet, hotel 
ezzel az intézkedésével kívánja köszönetét 
kifejezni a céghez lojális munkavállalóinak. 
Jövőre várhatóan 3 fő fog ilyen jutalomban 
részesülni. Ezúton kívánunk minden ked-
ves munkatársunknak, a kedves bükieknek 
és minden kedves olvasónak, áldott, békés 
ünnepeket! 

Németh Violetta ügyvezető igazgató

Mozgalmas novemberi hónap  
a Termál Üdülőszövetkezet Apartman Hotel életében

Központi orvosi ügyelet – 2017. január
Bük, Eötvös u. 2/a. • Tel: 06 94/358-558

1. Vasárnap  Dr. Sudár Zsuzsanna
2. Hétfő  Dr. Kator Miklós
3. Kedd  Dr. Izer Ildikó
4. Szerda  Dr. Földi Sándor
5. Csütörtök  Dr. Szilasi Imre
6. Péntek  Dr. Szilasi Imre
7. Szombat  Dr. Szilasi Imre
8. Vasárnap  Dr. Szilasi Imre
9. Hétfő  Dr. Kator Miklós
10. Kedd  Dr. Szirmai László
11. Szerda  Dr. Bencsik István

12. Csütörtök  Dr. Müller András
13. Péntek  Dr. Földi Sándor
14. Szombat  Dr. Petró Andor
15. Vasárnap  Dr. Nagy Gábor
16. Hétfő  Dr. Müller András
17. Kedd  Dr. Szirmai László
18. Szerda  Dr. Bencsik István 
19. Csütörtök  Dr. Sudár Zsuzsanna
20. Péntek  Dr. Nagy Gábor
21. Szombat  Dr. Izer Ildikó
22. Vasárnap  Dr. Petró Andor

23. Hétfő   Dr. Kator Miklós
24. Kedd  Dr. Izer Ildikó 
25. Szerda  Dr. Bencsik István
26. Csütörtök  Dr. Szilasi Imre
27. Péntek  Dr. Szilasi Imre 
28. Szombat  Dr. Szilasi Imre
29. Vasárnap   Dr. Szilasi Imre
30. Hétfő  Dr. Kator Miklós
31. Kedd  Dr. Szirmai László

Dr. Németh Sándor
s.k. elnök

A fényképen balról jobbra (hátsó sor): Németh Violetta ügyvezető igazgató, Mlinaricsné Mautner Brigitta, 
Busznyákné Járay Szilvia, Marton Lívia, Bokor Miklós (első sor balról jobbra) Pernyák Zoltán, Mórocz Gyuláné, 
Horváth László Elnök, Kollár Márta, Vida Györgyné.
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Büki Újság

Tavaly szeptember óta ismét aktív után-
pótlás nevelés folyik a büki asztalitenisz 
szakosztályban dr. Baráth Kornél és 
Varga Elemér edzők irányításával. Kez-
detben közel 30 gyermek érdeklődött a 
sportág iránt, de ez a szám mára valame-
lyest csökkent. Kiderült kiben van kitar-
tás, szorgalom, ki szeretne más sportá-
gat választani, sőt az is, hogy ki szeretne 
versenyzővé válni, vagy ki szeretne csak 
a játék szépségéért, a mozgás lehetősé-
géért pingpongozni. Ők valamennyien a 
büki iskola tanulói, amely intézménnyel 
jó a kapcsolatunk, különösen Radványi 
Dalma tanárnő segíti nagyban mun-
kánkat. A  fiatalok hetente 3 edzésen 
vesznek részt, ahol szakavatott és lelkes 
edzők irányításával fejlesztik tudásukat, 
melyet egy pályázaton elnyert adogató-
gép is nagyban segít.

A sportág nehézsége abban rejlik, hogy 
minden gyermekkel egyénileg kell foglal-
kozni, így a két edző kevés az érdeklődők 
számához képest, ezért a jövőben – ha 
anyagi lehetőségeink ezt megengedik – 
még egy edző foglalkoztatását tervezzük. 
Ahhoz, hogy egy gyermek igazi versenyző-
vé váljon, legalább 3 év szorgalmas mun-
kájára van szükség, de az első eredmények 
már egy év után is jelentkezhetnek.

Így volt ez a mi fiataljainknál is, akik no-
vemberben két megyei megmérettetésen 
is kipróbálhatták tudásukat. November 
18-án, Kőszegen rendezték meg az Aszta-
litenisz Diákolimpia Vas megyei döntője. 
A  pingpong versenyen 187 utánpótlás 
korú játékos, 41 leány és 146 fiú vett részt. 
A Büki TK növendékei közül 10 játékos ka-
pott lehetőséget, hogy megmérkőzzön 
a megye legjobbjaival. Mindegyik játéko-
sunkon látszott az izgalom és a rutintalan-
ság, de első alkalommal ez természetes is. 
A  verseny csoportmérkőzésekkel kezdő-
dött, ahonnan a főtáblára lehetett jutni. 
Fiú játékosaink közül Kocsis Benedeknek, 
Kovács Olivérnek, Németh Ákosnak és 
Stix Eriknek ez nem sikerült, bár mindegyi-
kük nyert mérkőzést, viszont Kovács Áron, 
Krucsó Marcell, és Putz András kvalifikálta 
magát a főtáblára, a legjobb 16 közé. Ott a 
legeredményesebb Krucsó Marcell volt, aki 
bekerült a legjobb 8 közé, ahol a mezőny 
egyik legjobb játékosával már éremért 
játszhatott, de sajnos alul maradt a csatá-

ban. A lányoknál Koósz Fruzsinának és Ko-
vács Margarétának ugyancsak nem sikerült 
a főtáblára jutnia, azonban Koósz Karina 
teljesítette ezt a célt, sőt szépen mentelve 
a dobogóra jutása csak pár poénon múlott. 

A másik utánpótlás versenyt a Bersek 
Kupát ugyancsak Kőszegen rendezték, 
ahol fiataljaink még jobban megérezhet-
ték a siker ízét. Az 50 főt felvonultató ver-
senyben 7 iskola képviseltette magát, Bük-
ről Krucsó Marcell, Kovács Áron és Kovács 
Olivér indult. Nagy sikerként értékelhetjük, 
hogy mindhárman a dobogón végeztek, 
mégpedig Krucsó Marcell első, Kovács Oli-
vér második, Kovács Áron pedig harmadik 
helyet szerzett. A versenyek eredménye az 
is, hogy látjuk, miben vagyunk jók és mik 
a gyengéink és főleg, melyek azok a moz-
dulatok és szituációk, amelyeket többet kell 
majd gyakorolnunk, hogy eredményeseb-
bek legyünk. Öröm, hogy a gyerekek mo-
tiváltabbak lettek a versenyek után, s látják, 
hogy a fejlődéshez fegyelemmel végzett 
komoly edzésmunka szükséges, amire haj-
landóak is. Idén fiataljaink részére decem-
ber 21-én, szerdán még megrendezzük Bük 
Város újonc és serdülő bajnokságát, melyre 
minden büki fiatalt szeretettel várunk, nem 
csak azokat, akik szakosztályunkban tevé-
kenykednek. A továbbiakban már rendsze-
resen fogjuk versenyeztetni a legjobbjain-
kat, akiknek eddig elért eredményeikhez 
ezúton is gratulálunk. 

Felnőtt versenyzőink is kitettek magu-
kért az őszi szezonban, mindhárom csapa-
tunk dobogón tanyázik és onnan várja a ta-

vaszi folytatást. Az NB III-asok 2. helye nagy 
elismerést érdemel, hiszen a bajnokságban 
több NB I-es és Extra ligás játékos is sze-
repel, akik korábban a nemzeti válogatott 
tagjai voltak hazánkban, vagy külföldön. 
Külön öröm, hogy játékosállományunk 
bőséges, hiszen egymást váltva összesen 
heten szerepeltek a mérkőzéseken. A  leg-
eredményesebb idén is dr. Baráth Kornél 
volt, aki a lejátszott 28 mérkőzéséből 27-
et megnyert, melyhez ezúton is szívből 
gratulálunk. Rajta kívül még Nagy Csaba, 
Schmidt László, Keve Szabolcs, Tauker Ta-
más, Németh Gyula és Varga Elemér szere-
pelt ebben a csapatban.

A megyei I. csapatunk a 3. helyen zárta a 
szezont, míg a megyei II. csapatunk ezüstér-
mes helyen áll. Ez utóbbiban Kovács Ernő 
nyújtott kiemelkedőt, meccsveszés nélkül, 
100 %-os teljesítménnyel ő a csoport leg-
jobbja. Ezeknek az eredményeknek az el-
érését nagyban segítette az is, hogy edzé-
seink rendkívül látogatottak, alkalmanként 
a 8 -10 asztal is kevésnek bizonyul a gya-
korláshoz. A szakosztályban jó a hangulat, 
amely reméljük tavaszra is megmarad, így 
nem lehetetlen – és nagyon szeretnénk – 
hogy valamelyik csapatunk, vagy csapata-
ink a dobogó legfelső fokán végezzenek.

Miközben megköszönjük játékosainknak, 
edzőinknek, a szülőknek és segítőinknek a 
helytállást, a támogatást és az elért eredmé-
nyeket, valamennyi büki sportolónak

kellemes karácsonyi ünnepeket és sike-
rekben gazdag boldog új évet kívánunk.

Antalovits György, Németh Gyula

Az újonc büki pingpongosok első sikerei
Felnőtt csapataink dobogós helyen zárták a szezont

Büki újonc játékosok edzőikkel
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“Nagyszerű idényt zárt a Büki Sport-
centrum: nyáron tizenöt labdarú-
gócsapat közel 160 edzés órára bérelte 
ki a center pálya gyepét, de nem csak a 
futballpályán volt telt ház, a sportcsar-
nokban is mozgalmas hónapokat élt 
át az üzemeltető Büki Művelődési és 
Sportközpont, Könyvtár. 

TÉLI-NYÁRI EDZŐTÁBOROK,  
FOGLALÁSOK
Műfüves pályánk 2016-os januári-februári 
foglaltsági adatai (98 darab értékesített 
időpont) nem szorulnak magyarázatra, 
magyar és osztrák amatőr együttesek 
mellett négy NB II-es gárda (Csákvár, Ajka, 
Budaörs, Szolnok) is járt nálunk edzőtá-
borban. Telt házzal ment le a szezon.
A nyári futball-turisták sorát júniusban a 
Videoton nyitotta, a fehérváriak a tarcsafür-
dői edzőtáborozásukat szakították meg a 
nagy esők miatt, Ausztriában nem, Bükön 
viszont lehetett tréningezni. Egy másik Eu-
rópa Liga-indulót, az izraeli Beitar Jerusale-
met is vendégül láttuk a sportcentrumban, 
majd a Diósgyőr és a Paks érkezett, hogy 
aztán a Ferencváros és a Kóka női gárdái 
folytassák a sort. Később a Budafok és a 
Szigetszentmiklós csapatai következtek, jú-
lius végétől pedig három hétig a kuvaiti Al 
Tadhamon gyűjtött erőt Bükön. Az FTC és 

a Szombathelyi Haladás utánpótlás korosz-
tályai pedig már visszatérő vendégeknek 
számítanak. A téli időszakhoz hasonlóan a 
nyári forgalmunk is egyenletes növekedést 
mutat, mind a csapatok számát, mind pe-
dig a nálunk eltöltött időt tekintve. Kilenc 
hét alatt 15 együttes közel 160 órát edzett a 
pályánkon, idén ez volt a maximum. Jövőre 
tovább bővülnek lehetőségeink, addigra az 
új edzőpályát is birtokba vehetjük, amint 
megfelelő erősségű lesz rajta a gyepréteg.
Ami a hazai csapatokat illeti, a BRUFK a 
2015/16-os – és az önkormányzat dön-
tése értelmében – a 2016/17-es szezon-
ban is a Vas megyei bajnokság U14-es és 
U16-os korosztályaiban indított csapato-
kat. A fiatalabbak féltávnál másodikok, az 
idősebbek harmadik helyen állnak a tabel-
lán. A BTK és a BTK U19 a megyei II. Sárvá-
ri-csoportjában szerepel. A felnőttek a téli 
szünetet a kilencedik, az ifik a harmadik 
helyen töltik a 12 csapatos bajnokságban. 
A  büki bajnoki mérkőzések és edzések 
mellett 4 Bozsik-tornának is házigazdái 
voltunk, és két Haladásos nagy utánpótlás 
tornát is sikerrel bonyolítottunk le. 

MLSZ-RENDEZVÉNYEK,  
INFRASTRUKTÚRA
Bükön évről évre nő az utánpótlás vá-
logatott mérkőzések száma. Májusban 

U16-os fejlesztési tornát, augusztusban 
két Skócia elleni U19-es felkészülési mér-
kőzést rendeztünk, októberben pedig az 
U17-es lány válogatott szerepelt nálunk 
Eb-kvalifikációs tornán.Az elmúlt bő há-
rom évben a labdarúgó szövetséggel 
sikerült elmélyíteni a kapcsolatot, új bi-
zalmi szintre emelni a kooperációt, ami 
a jövőben is folytatódni fog. 2013 nyara 
óta összesen 37 utánpótlás válogatott 
mérkőzést eredményezett számunkra 
a közös munka az MLSZ-szel. Ez a helyi 
hoteleknek több ezer vendég éjszakát, 
a vállalkozóknak fizetőképes keresletet, 
az önkormányzatnak idegenforgalmi 
adótöbbletet jelentett. Egyszersmind 
ez a következetes, vendég-barát munka 
megágyazott annak az elkövetkezendő 
két évtized büki sport infrastruktúráját 
alapvetően befolyásoló fejlesztésnek, 
amely a Széchenyi út 26. alatt található 
klubépület (és lelátó) teljes rekonstruk-
cióját irányozza elő, önkormányzati (30 
százalék) és társasági adóforintok (70 
százalék) bevonásával, a Magyar Lab-
darúgó Szövetség közreműködésével, 
jóváhagyásával. A  nagy tornák, edzőtá-
borozások híre a helyi mellett a megyei 
és az országos sajtó ingerküszöbét is el-
érte, pozitív imázsát keltve ezzel a tele-
pülésnek. 

RENDEZVÉNY-DÖMPING,  
BEFOGADOTT CSAPATOK
A sportcentrum mellett a csarnok is bő-
ven kínált látnivalót a 2016-os évben. 
A  hazai csapatok (BTK kézilabda NB II. 
Északnyugati-csoport és kosárlabda me-
gyei I., asztalitenisz NB III. és megyei I.; 
BBC birkózás) mellett plusz programot 
és bevételt generált, hogy idén ősztől – 
a Haladás Munkacsarnok lebontása miatt 
-, Büköt választották hazai pályájának a 
Szombathelyi Haladás NB I/B-s női felnőtt 
és junior kézilabda együttesei, valamint a 
Swietelsky-Haladás VSE U17-es és U20-as 
futsal csapatai. A megyeszékhely patinás, 
meghatározó sportegyesületével, a Hala-
dással is sikerült az idők során nagyszerű 
munkakapcsolatot kialakítani. Ez 2016 
őszén 27 darab plusz mérkőzést jelentett 
a csarnoknak. Novemberben U21-es válo-
gatott futsal találkozót hoztunk tető alá, 

története során először járt teremfoci vá-
logatott hivatalos tétmérkőzésen Bükön! 
Rendeztünk, vagy bérbe adtuk a helyszínt 
13 egész napos utánpótlás futball torná-
ra, ugyanez a szám a felnőtt tornákon: 8 
darab, 12 napon át (két torna háromna-
pos volt). Volt nálunk 4 lány kézilabda 
torna, két felnőtt kézilabda felkészülési 
kupa, utánpótlás kézilabda és asztalite-
nisz edzőtáborok. Kiemelt nagy rendez-
vényeink voltak: Pásti Dóra Emlékverseny, 
Csepregi Mazsorett Találkozó, Szivárvány 
Néptánc Fesztivál, Asszonyfarsang, NEST-

LÉ Mikulás-ünnepség (kulturális progra-
mok), Olimpici Vívó Grand Prix, ritmikus 
sportgimnasztika verseny (kétszer), orszá-
gos utánpótlás pingpong és szabadfogá-
sú birkózó versenyek (sport események). 
A  csarnokban csupán a nemzeti ünne-
peken és a nyári karbantartási időszak-
ban fordult elő, hogy hétvégére ne esett 
volna rendezvény, ezen a helyszínen ösz-
szesen 61 szombat-vasárnapon kínáltunk 
programot a sport büki és környékbeli 
kedvelőinek.”

Falussy Péter

Sportcentrum

Sportcsarnok

Nemzetközi birkózó verseny a csarnokban Tanévzáró a csarnokban
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Tisztelt Ügyfeleink! 
 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 
 

2016. december 23. (péntek) 12.00 órától,  
2017. január 2. (hétfő) 7.30 óráig  

 

a telefonos és a személyes ügyfélszolgálatot, valamint a pénztár nyitva tartását 
szüneteltetjük. 

 

Az új év első ügyfélfogadási időpontja: 
 

2017. január 2. (hétfő) 7.30 óra 
 

Szíves megértésüket kérjük! 
 

 
Minden kedves Ügyfelünknek békés, boldog karácsonyt és  

sikeres új esztendőt kívánunk! 
 
 
 

       Soproni Vízmű Zrt. 
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Végre itt az advent, a várakozás időszaka. A Villa 
Rosato ünnepi hangulattal fűszerezett különleges 
süteményei megédesítik az előkészületeket is. 

Karácsonyi süteményeink decembertől rendel-
hetőek cukrászdánkban: mézi (mézeskalács  
figura), habkarika, zserbó, bejgli, ünnepi 
sütemény válogatás csomag

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

A VILLA ROSATO 
KARÁCSONYI
AJÁNLATA
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