
Kívülről is látszott, hogy ez egy régi épü-
let, de belülről még jobban leamortizáló-
dott. A fűtés, a nyílászárók már sok gondot 
okoztak. Az épület belső állaga már nem 
volt alkalmas az ügyfelek fogadására.

A Család- és Gyermekjóléti szolgálat-
nak mióta változott a neve, az ellátandó 
területe?

2016. január 1-el változott az elneve-
zésünk. A Társuláshoz jelenleg 16 telepü-
lés tartozik, nemrég csatlakozott Acsád, 
Meszlen, Nemesbőd, Vát. A  feladatkör 
nem változott, de nőtt az ellátandó terü-
letünk.

A riport készítésekor hárman dolgoz-
tak együtt egy irodában, a másik irodát 
még nem használják. Négy státusz van a 
Család- és Gyermekjóléti Szolgálatnál, je-
lenleg három aktív dolgozójuk van, egy 
kolléganőjüket várják vissza.

Az átköltözés kapcsán változott-e az 
ügyfélfogadás rendje?

Új helyen a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

Igen! Alkalmazkodnunk kellett a hivatal 
rendjéhez, hétfőn délelőtt, szerdán egész 
nap, illetve péntek délelőtt lesz ügyfélfo-
gadásunk.

A régi irodában megszokottá vált a 
ruhaosztás rendje. Ez most, hogy alakul?

Hasonlóan az előző helyhez szerdán 
kettő és négy óra között lesz a ruhaosz-
tás, a helyszín azonban változik. A mostani 
irodánkhoz közel, a Torkos utca 3. szám 
alatt, az új önkormányzati épületben lesz, 
a használatbavételt követően. Reménye-
ink szerint február elsején. A szolgálatunk 
gépkocsija is átköltözik a Torkos sori épü-
let garázsába.

Utánajártunk, mi lesz a valamikori szol-
gálati lakásként, majd orvosi ügyeletként, 
később pedig a gyermekjóléti szolgálat 
irodájaként funkcionált épülettel. Elbont-
ják. A költségvetés tervezetében már sze-
repel a bontás költsége. 

Nika Róbert

Aki a régi, megszokott helyén keresi a 
Répcementi Önkormányzati Társulás 
Család és Gyermekjóléti Szolgálatát, 
már csak zárt ajtókat talál. Kiköltöztek 
a régi épületből. A  két ünnep között 
történt meg az átköltözésük, a Büki Kö-
zös Önkormányzati Hivatal földszintjén 
vannak az új irodáik.

Rédecsiné Gacs Gyöngyi szakmai ve-
zető, a Család és Gyermekjóléti Szolgálat 
vezetője indokolta a váltás szükségessé-
gét: 

Az új irodábanRégi hely

Januári számunk tartalmából: 
A Gyógyfürdő Zrt. hírei 2. oldal

Régi-új igazgató a művelődési központban 4. oldal

Visszatekintő a 2016-os esztendőre 6-7. oldal

Büki évfordulók 2017. 8. oldal

XVII. Szélesy-torna eredménye 10. oldal

Ökomenikus istentisztelet 11. oldal
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A büki önkormányzat lapja
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BELÉPŐÁR VÁLTOZÁS 2017
A Bükfürdő Gyógy- és Élménycentrum árlistáján több változta-
tás is történt a 2017-es évre vonatkozóan.

Az árakat a az új struktúra szerint írták ki a vendégközpon-
túbb tájékoztatás érdekében. Az eddigi gyakorlattal szemben 
nem zónánként, hanem a vendégkategóriánként (felnőtt, gyer-
mek, diák, családi, stb.) csoportosítják a belépőjegyeket az ár-
jegyzékben. A könnyebb áttekinthetőség volt a Zrt. célja azzal a 
döntéssel is, hogy két fürdőzóna belépőárait (Gyógy- és Strand-
fürdő, valamint Élményfürdő) egy szintre hozta. Ennek nyomán 
2800 Ft/fő áron léphetnek be a fürdővendégek választásuk 
szerint az I. vagy a II. zónába egyaránt. Idén mód nyílik arra is, 
hogy bármely két zónára érvényes kombijegyeket egységes 
áron vásárolhatják meg a látogatók. A gyermekjegyárak 2017-
ben a következőképp alakulnak: 3 év alatti gyermekek felnőtt 
kísérőjükkel továbbra is ingyenesen vehetik igénybe a fürdőzó-
nák szolgáltatásait, gyermekjegyek 14 éves korig válthatók. Új 
kedvezményi körbe vonták a 3-14 éves kor közötti születésna-
pos gyermekeket, akik születésnapjukon minimum egy felnőtt 
kísérővel, ingyenesen látogathatják a fürdőt.

A fürdőkomplexum nyitvatartása is egyszerűsödött idén, a 
vendégek tájékozódásának megkönnyítése céljából a korábban 
nagyon tagolt időszakok összevonásával.

BÉREMELÉS
A Büki Gyógyfürdő Zrt. menedzsmentje úgy döntött, hogy a 
cég egészét tekintve közel 10 %-os bértömegemelést hajt vég-
re. Mint ahogy az ismert, a Kormány intézkedéseinek nyomán 
a minimálbér és a garantált bérminimum összege is jelentősen 
megemelkedik 2017-ben, amit a menedzsment a végrehajtan-
dó béremelésben már figyelembe vett. Az egyes kollégák konk-
rét béremelése az átlagos mértéktől jelentősen eltérhet, hisz a 
minimálbéremelés az alacsonyabb bérek esetében jelentősebb 
növekedést okoz. Bár a kormányzati intézkedések hatására a 
bérek után fizetett közterhek 5%-kal csökkennek, a béremelés 
hatása így is jelentős, hiszen éves szinten a társaság bértömege 
mintegy 50 Millió Ft-tal emelkedik meg.

A béremelést az eddigiekkel ellentétben nem az üzleti terv 
elfogadása után, hanem már a januári bérekre vonatkozóan is 
érvényesíti a menedzsment.

FÜRDŐBÁL – ÚJ, MÉLTÓ KÖRNYEZETBEN
2017. február 25-én ismét megrendezik a nagy hagyo-
mányokkal rendelkező Büki Fürdőbál, melynek idén a Ca-
ramell Premium Resort**** Santal bálterme ad helyet.  
A nagyszabású bálon a Helios zenekar gondoskodik a jó han-
gulatról, és többek között Charlie fellépése gazdagítja a prog-
ramot. Sor kerül majd „Bükfürdő Turizmusáért” járó szakmai díj 
átadására, illetve jótékonysági tombolasorsolásra és árverésre 
is a Büki Csodaország Óvoda Egyesülete javára. Asztalfoglalás 
lehetséges a Büki Gyógyfürdő Zrt. irodaházában, illetve a Büki 
Tourinform irodában is. Részletek a mellékelt hirdetésben talál-
hatók. Minden kedves Vendéget szeretettel vár a Büki Gyógy-
fürdő Zrt.!

Schaffer Adrienn
marketing igazgató

Bükfürdő Gyógy- és Élménycentrum hírei

Bár kint esik ahó, bent üzemel a fedett fürdő

A nyári bejárat télen
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Keresse a buk.hu honlapon 
a Büki TV adásait.

Minden kedden este hétkor 
új adással jelentkezünk.

A Trió TV adásait elérheti, 
később visszanézheti:

www.triotvdunantul.hu 
honlapon.

A mára már kiszállított tüzifa

Bük Város Önkormányzatának Képvise-
lő-testülete az éves közmeghallgatást 
2017. február 2-án (csütörtök) 17.00 órai 
kezdettel tartja, amelyre tisztelettel meg-
hívom.
Az ülés helye:
Büki Művelődési és Sportközpont, Könyv-
tár – Színházterem – 9737 Bük Eötvös u. 11.
NAPIREND
1. Tájékoztatás a város környezeti állapotá-
ról. Előterjesztő: Dr. Németh Sándor polgár-
mester
2. Tájékoztató a 2017. évi költségvetésben 
tervezett fejlesztésekről. Előterjesztő: Dr. 
Németh Sándor polgármester
3. Közmeghallgatás
Tisztelettel:

Dr. Németh Sándor s.k.
polgármester

Köszönjük, hogy a Csodaország Egyesület 
célkitűzéseivel egyetértve a 2015. évi sze-
mélyi jövedelemadó 1 %-át felajánlották 
– 170 927,- Ft, – és támogatták óvodánkat. 
A  befolyt összeget gyermekprogramokra 
fordítottuk. Kérjük, legyenek segítségünkre 
ebben az évben is. 
Adószám: 18888379-1-18
Köszönettel: Szélesy Józsefné Csodaország 
Egyesület elnöke

***

Büki Birkózó Club köszöni a tavalyi fel-
ajánlásokat, az idei évben is várja az SZJA 
1 %-ának felajánlásait.
Az elmúlt évben a felajánlásokból 19.886,-
Ft bevételt a versenyzők Balatonföldvári 
edzőtáborozására fordítottuk.
Adószám 18897724-1-18

Meghívó Tisztelt Olvasó!

Bük Város Önkormányzatának Képvi-
selő-testülete 416/2016.(12.19.) számú 
határozata alapján a következő bérla-
kást hirdeti meg bérbevételre:
Piaci bérlakás:
A lakás címe, műszaki jellemzői:
9737 Bük, Eötvös u. 6. /1 összkomfortos 
97m², 3 szobás;
A lakás alaplakbére és az igénybe vehető 
kedvezmények köre:
A lakbér: 500,-Ft/m²/hó összkomfortos lakás 
esetén.
A lakásbérlet időtartama:
Maximum 5 év (kevesebbre pályázni lehet
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. 
február 17.

Pályázni az Önkormányzat tulajdoná-
ban lévő önkormányzati lakások és he-
lyiségek bérletéről, elidegenítéséről, a 
lakbérek mértékéről szóló 3/2010. (II. 16.) 
önkormányzati rendelet 2. számú mellék-

Közlemények
Pályázati felhívás önkormányzati bérlakás bérbevételére

letének kitöltésével, a szükséges mellékle-
tek csatolásával lehet.

A pályázatot zárt borítékban a Büki Kö-
zös Önkormányzati Hivatal (9737 Bük, Szé-
chenyi u. 44.) a Szociális és Egészségügyi 
Bizottságnak címezve lehet leadni vagy 
postán eljuttatni.

A bérbeadásról a döntést a Képvise-
lő-testület hozza meg a Szociális és Egész-
ségügyi Bizottság javaslata alapján.

A pályázat pontos tartalma a http://
w w w. b u k . h u / h u / k i i r t - p a l y a z a t o k /
egyeb-13/palyazati-felhivas-onkormany-
zati-berlakas-berbevetelere-buk-eot-
vos-u-6-i1-osszkomfortos-97-m²-es-la-
kas--141.html?=1címen, valamint a Büki 
Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtáb-
lain megtalálható.

Bük, 2016. december 23.
Szabó András

aljegyző

Bük Város Önkormányzata az elmúlt évek 
gyakorlatának megfelelően tavaly is pályá-
zott a települési önkormányzatok szociális 
célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó 
kiegészítő támogatására. Az augusztus 
végén megjelent kiírásnak megfelelően az 
5000 fő lakosságszámot el nem érő tele-
pülések nyújthattak be pályázatot. Végül is 
a pályázott 252 erdei m3 helyett 86 erdei 
m³ vásárlását támogatta a Belügyminisz-
térium, az ehhez szükséges önerőt termé-
szetesen biztosította a Képviselő-testület. 
A fa beszerzése esetében a Szombathelyi 
Erdészeti Zrt. ajánlatát fogadta el a vá-
ros, és velük került sor szerződéskötésre. 
A  teljes mennyiséget november végén 
szállították le az önkormányzat Baross ut-
cai területére. Közben az adminisztratív 
munka gőzerővel folyt tovább és az igény-
lők által beadott kérelmeket a Szociális és 
Egészségügyi Bizottság véleményezése 
után elbírálták az Önkormányzat Képvi-
selő-testületének december 14-i ülésén. 
A  69 határozat alapján megkezdődött a 
tűzifa kiszállítása, és átvételi elismervény 
ellenében történő átadása az igénylők-
nek. A szállítás konkrét lebonyolítása a két 
évvel ezelőtt kiválasztott vállalkozókkal 
történt, változatlan áron. A  közmunkások 
segítségével a megfelelő mennyiséget 
egy markoló kanálba rakták, e gép tette 
fel a billentős teherautó platójára. A tűzifa 
igénylőnél történő leborítása során figye-
lembe vettük a kéréseiket is. A kiszállítást 
december 19-e és 27-e között 4 mun-
kanap alatt oldották meg kollégáink és 
szerződött partnereink. Az Önkormányzat 
Képviselő-testületének 2017. január 12-i 
ülésén további 11 igénylő kérelmét pozi-
tívan bírálták el, amelynek kiszállítása már 
meg is történt. A teljes mennyiség kiszál-
lítása után már csak a pályázat kiírójával 
szembeni elszámolás lesz a Büki Közös 
Önkormányzati Hivatal feladata. 

Markó József Tamás

Szociális tűzifa  
első-második körben
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Bük Város Önkormányzata és a Magyar Nyugat 
Könyvkiadó közös kiadása, Bük – Vasszilvágy, 2016. 
A BÜK-750 sorozat újabb, immár 4. kötete jelent meg. 
Szabó József (1915–1988) büki általános iskolai tanár, 
igazgatóhelyettes évtizedeken keresztül kutatta Bük 
és az egész Felső-Répcevidék történetét és néprajzát. 
Országos tekintetben is az egyik legtermékenyebb 
és legfelkészültebb önkéntes kutató volt. Ezt a művét 
1983-ban zárta le, mindmáig kéziratban volt. Monog-
rafikus gazdagsággal tárja fel, írja le és értelmezi e Rép-
cevistől (a szerző szülőfalujától) Bükig húzódó kistáj 
hiedelem- és szokáskincsét. Számba veszi az egyes 

természetfölötti erővel rendelkező lényekre (boszor-
kány, lidérc, kísértet) vonatkozó anyagot, részletesen 
áttekinti a családi és egyéb jeles alkalmak szokásait, 
majd az egyházi év rendjének megfelelően az egész 
év szokásait és hiedelmeit, Ádventtől Szent Andrásig. 
Egyéb babonás szokások, szokásváltozások és tájsza-
vak gyűjteménye zárja a tudományos szempontoknak 
is megfelelő, mégis mindenben közérthető gyűjte-
ményt. Külön értéke a könyvnek, hogy anyaga túlnyo-
mórészt a szerző saját gyűjtéséből való – beleértve a 
szokásköltészet szövegeit és dallamait. A  könyv 272 
oldalon jelent meg.

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

1. Szerda Dr. Müller András
2. Csütörtök Dr. Izer Ildikó
3. Péntek Dr. Sudár Zsuzsanna
4. Szombat Dr. Petró Andor
5. Vasárnap Dr. Nagy Gábor
6. Hétfő Dr. Kator Miklós
7. Kedd Dr. Izer Ildikó
8. Szerda Dr. Bencsik István
9. Csütörtök Dr. Szilasi Imre
10. Péntek Dr. Szilasi Imre

11. Szombat Dr. Szilasi Imre
12. Vasárnap Dr. Szilasi Imre
13. Hétfő Dr. Kator Miklós
14. Kedd Dr. Szirmai László
15. Szerda Dr. Bencsik István 
16. Csütörtök Dr. Izer Ildikó
17. Péntek Dr. Sudár Zsuzsanna
18. Szombat Dr. Petró Andor 
19. Vasárnap Dr. Nagy Gábor
20. Hétfő  Dr. Izer Ildikó

21. Kedd Dr. Szirmai László
22. Szerda Dr. Bencsik István
23. Csütörtök Dr. Szilasi Imre
24. Péntek Dr. Szilasi Imre 
25. Szombat Dr. Szilasi Imre
26. Vasárnap  Dr. Szilasi Imre
27. Hétfő Dr. Kator Miklós
28. Kedd Dr. Szirmai László
Bük, 2017. január 10. 

Dr. Németh Sándor, s.k. elnök

Szabó József: 

Hiedelmek, hagyományok és népszokások a Répce vidékén
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Irány a búzaföld!

A Danica énekkar

Szombathelyről is jöttek baráti társaságok, 
ők az újságból tudták meg az időpontot. 
A  bál mindaddig tart, amíg a táncos lábú 
vendégsereg kívánja. 

Sulicsné Sági Henriett 

Horvát bál
Megkezdődött a báli szezon. Mint az elmúlt 
években mindig, most is a horvátok bálja 
nyitotta a sort. A Bált a Büki Horvát Nemze-
tiségi Önkormányzat szervezte, immár 14. 
alkalommal. A  helyszín is a megszokott: a 
Fürdő étterem. A nemzetiségi jelleget tük-
rözte, hogy a bál nyitó műsorát a Danica 
büki horvát énekkar adta. Majd a szoká-
sos keringő következett. A  zenét a nagy-
kanizsai Freya zenekar szolgáltatta. Virágh 
János elnök, a bál szervezője elmondta, 
hogy a megszokott baráti társaságok jöt-
tek a bálba. Horvátok, magyarok egyaránt. 
Évek óta jó hangulatú a bál, így már nagy 
reklámot nem is kell kifejteni. Kőszegről, 

Amikor öt évvel ezelőtt pályázott Tóth 
Tamás a Büki Művelődési és Sport-
központ, Könyvtár vezetésére már a 
bemutatkozásakor öltözködéséből, 
programjából, kiderült, hogy a népha-
gyományok nagy tisztelője. A  renge-
teg történést, amit az elmúlt időszak-
ban Tamás megélt a bükiekkel nehéz 
lenne felsorolni.

Rövid időn belül kialakította jó kapcso-
latait a büki civil szervezetekkel, a helyi vál-
lalkozókkal. Új vezetői csapatában Haizler 
Lászlóné Bea lett a helyettese, Falussy Pé-
ter a sportlétesítményekért felel. Az egyre 
fontosabbá váló helyi turisztikai szervezet-
tel alakított ki együttműködést, ma BBKTE 
alelnöke. Ma már a szabadtéri nagyren-
dezvényekre rendelkezésre áll az Atrium, 
a TDM által vásárolt faházak pedig az ak-
tuális rendezvényt szolgálják ki. A Koczán 
ház rendszeres helyszíne lett a művelődési 
ház műsorainak, rendezvényeinek. Tamás 
ötletére a Szent György naptól Szent Mi-
hályig tart a szabadtéri rendezvényfo-
lyam. A  hagyományos Aratófesztivált az 
Etno-Folk Fesztivállal kibővítve a hagyo-

Régi-új igazgató a művelődési központban
mányok nyári újragondolását kedvezően 
fogadta a közönség. A  Gyógy-Bor Napok 
az utóbbi években vált profi rendezvény-
nyé. A  művelődési központ szervezésé-
ben a rendezvény már öt napossá vált, 5 
helyszínen folynak a rendezvények, és év-
ről évre nő a látogatók száma. De Tamás-
nak azt is meg kellett tapasztalnia, hogy a 
beígért pályázati támogatások csak akkor 
biztosak, ha már a pénzt elköltötték, és 
már el is számoltak. Az utóbbi években 
rendszeressé vált a sportcentrumban a 
külföldi csapatok és a magyar első osztály 
csapatainak felkészülése, edzései. A sport-
csarnok pedig egyre kedveltebb lett a kis-
pályás labdarúgás hívei között, továbbra is 
birkózó, vívó, asztalitenisz országos után-
pótlás tornák színhelye. A  műfüves pálya 
után épül egy új füves nagypálya. A mű-
velődési központra a hétköznapokon ki 
lehetne tenni a megtelt táblát. Féltucatnyi 
művészeti csoport itt próbál, a különbö-
ző mozgásformák is nagyon népszerűek. 
Befogadóvá vált az intézmény, hiszen ide 
helyezte át központját a Pannon Cigány-
zenekar. A  könyvtárosok is egyre több 
rendezvényt szerveznek. Évente jelenik 
meg büki könyv, amelynek létrejöttében 
részt vesznek a népművelők, könyvtáro-
sok. Működik a ház. Valószínű, hogy ezt 
a sokszínűséget, színvonalat is értékelte 
a képviselő-testület, amikor Tóth Tamás 
intézményvezetői pályázatát fogadták el 
egyhangúan. Tamásnak és csapatának 
újabb öt évre szavaztak bizalmat, adtak 
lehetőséget a folytatásra.

Varga Zsolt

FEBRUÁR 4. 18.00
Büki Iparos Bál
18.00  kapunyitás
19.00  Megnyitó. Köszöntőt mond, és a bált 
megnyitja Dr. Németh Sándor, Bük Város 
polgármestere
19.15 Az Ungaresca Táncegyüttes műsora
19.30  Vacsora
22.00  „Nem csak a húszéveseké a világ” 
Aradszky László műsora
23.30 Tombola (200,- Ft / db)
Zenél a Czene Duó
Belépő: 1.000,- Ft / fő, Iparos köri tagoknak in-
gyenes. A menü ára: 4.000,- Ft / fő.
Asztalfoglalás: Fürdő Étterem (Bükfürdő, Ter-
mál krt. 34., tel.: 94/558-365)
Jegyvásárlás: 2017. január 21-én 09.00-12.00 
között és január 28-án13.00 – 16.00 között a 
Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár-
ban (Bük, Eötvös u. 11.) További információ: 
Németh Sándor – 30/204-58-29
Helyszín: Bük, Fürdő étterem-Mediterrán terem

FEBRUÁR 10. 19.00
Asszonyfarsang
Meglepetésvendég, bulizenekar, koktélpult, 
tombola! Belépő: 1.000,- Ft. Asztalfoglalás 
szükséges! Helyszín: Büki MSK Sportcsarnoka

FEBRUÁR 16. 15.30
Mesebérlet 1. előadása
Cs. Szabó István: Kalap kaland – A Budai Báb-
színház élő–bábos előadása gyermekeknek. 
Szünet nélküli egyórás, zenés mesejáték.
A bérlet ára 2.000,- Ft. Belépő bérleten kívül: 
800,- Ft. Helyszín: Büki MSK színházterme

FEBRUÁR 17. 16.00
Bukovinai táncház
16 órától gyerekeknek, 18 órától felnőtteknek
Oktatók: Spiegel Zoltán és Spiegel-Szabó 
Viktória. Zenekar: Fajkusz banda
Helyszín: Büki MSK színházterme

FEBRUÁR 23. 07.00
Büki torkoskodás torkos csütörtökön
Ünnepélyes köszöntő: 16.00
Kóstolók kiadagolása: 16.30
Helyszín: Bük, Koczán-ház, Széchenyi u. 42.

FEBRUÁR 28. 16.00
Farsangi felvonulás
Jelmezverseny-forralt bor-forró tea-fánk-ut-
cabál! Helyszín: Bük, körforgalomtól az Atri-
umig, Büki MSK Atriuma

A Büki Művelődési és  
Sportközpont, Könyvtár  

2017. februári programjai
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alpolgármester mondott ünnepi köszön-
tőt. Az ünnepi beszédet követően a Pilvax 
Zenekar Horváth Meggie énekével, a Sok-
szín-pad pedig a műsorával ünnepivé va-
rázsolta a hangulatot.

A helyi TDM szervezet közreműködé-
sével egy külön standon szerepelt Bük a 
budapesti Utazás 2016. kiállításon. Bemu-
tattuk a Büki Gyógyfürdő Zrt. 2016-os fej-
lesztési terveit.

Áprilisban a Büki Újság szerkesztője 
a Parlamentbe volt hivatalos, ahol Varga 
Mihály nemzetgazdasági miniszter jelen-
létében jelentette be Jean Grunenwald, a 
Nestlé Hungária Kft. ügyvezető igazgató-
ja, hogy Bükön új, ötezer négyzetméteres 
csarnokot építenek. A  20 milliárd forintos 
beruházás eredményeként a cégcsoport 
legnagyobb európai állateledel gyártója 
lesz a büki üzem. A  foglalkoztatottak lét-
száma megközelíti az ezer főt.

Májusban Bükön volt a megyei men-
tőnap. Kettős jubileumot ünnepeltek: 25 
éve rendezték meg először a Vas Megyei 
Mentők Napját és 25 évvel ezelőtt hozták 
létre a Vas Megyei Mentésügyi Alapítványt. 
Ünnepi megemlékezés, mentősimogatás, 
újjáélesztési bemutató és kulturális progra-
mok várták a több, mint ötszáz résztvevőt. 
Bük, mint vendéglátó jól vizsgázott. Újra 
megnyitotta „kapuit” a Bükfürdői Termelői 
Piac, amely a fürdőváros egyik kedvelt szín-
foltja lett. A 2015-ben életre hívott, helyi és 
környékbeli termelők, valamint kézmű-
vesek portékáit kínáló piac időszakosan, 
tavasztól – őszig várta az érdeklődőket, 
vásárlókat.

A Gyógy-Bor Napok megnyitója

Visszatekintés a 2016-os évre

A Büki Újság 2016-os számaiból válogat-
tunk összeállításunkban. Természetesen 
az év rengeteg történéséből csak néhá-
nyat, az általunk érdekesnek, fontosnak 
tekintettet szerkesztettük újra.

Januárban a Büki Gyógyfürdő Zrt. új 
beruházásáról, egy új termálkút fúrásá-
ról írtunk. 1972-ben állították üzembe az 
utoljára fúrt kutat, amelyből az 55-56 fokos 
gyógyvizet kinyerték. Azonban a magas só-
tartalmú büki víz folyamatosan eltömítette 
a csöveket, így a korábbi kút csöveit is már 
több alkalommal kellett megfúrni, tisztíta-
ni.. A  Büki Gyógyfürdő Zrt, két fő tulajdo-
nosa, Bük Város Önkormányzata a Magyar 
Nemzeti Vagyonkezelővel vállalta a fúrás 
102 milliós költségét, melyet a vállalat tör-
leszt majd a tulajdonosoknak.

Február hónapban hírt adtunk arról, 
hogy Bükfürdő bekerült Vas megye kincsei, 
értékei közé. Dr. Németh Sándor polgár-
mester és Vörös Imre a Büki Gyógy fürdő 
Zrt. vezérigazgatója Bükfürdő – Kincsestár 
a Répce mentén elnevezéssel a Vas Megyei 
Értéktár cím megjelölésre jogosultságot, és 
emléklapot vett át Majthényi László me-
gyei közgyűlési elnöktől.

A Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola és 
Szakiskola 11. évfolyamos szakács és pin-
cér tanulói szalagavató ünnepsége volt a 
sportcsarnokban.

Véget ért a farsangi időszak. Még búcsú-
zóul jót buliztak a büki Asszonyfarsangon a 
helyi és környékbeli hölgyek, majd a farsan-
gi felvonulás zárta a jókedvű időszakot

Márciusban ünnepi megemlékezés volt 
a Templomparkban, ahol Baranyai Róbert 

Júniusban telt ház várta a sportcsarnok-
ban az iskolai tanévzárót. A  diákok izga-
tottan várták a bizonyítványok kiosztását. 
Az ünnepség keretében adták át az iskolai 
tantestület által megszavazott és a kép-
viselőtestület által támogatott javaslatot: 
az Ablánc díjat Spilenberg Donát kapta. 
A képviselő-testület által létesített Jó tanu-
ló, jó sportoló díjat Vasvári Sára hetedikes 
tanulónak ítélték. A  helyi TDM szervezé-
sében osztrák újságírók látogattak Bükre. 
A  város, a fürdő, a szállodák bemutatását 
követően több osztrák kiadványban, netes 
turisztikai blogon írták meg a résztvevők az 
élményeiket. A Magyar Nyugat kiadó gon-
dozásában megjelent Balogh Lajos: Büki 
tájszótár című könyvének második kiadása.

Júliusban ismét sok nézőt kicsalt a bú-
zamezőre a kézi kaszálós bemutató, amely 
az Etno-Folk Forgatag és a 26. Aratóünnep 
részeként került a programba. Szabadté-
ri fotókiállítást is rendeztek az Atriumban. 
A  népzene, világi zene sok nézőt vonzott 
a programokra. Az év legnagyobb rendez-
vénye a 11. Gyógy-Bor Napok és Gasztro-
fesztivál volt. Megválasztották a város és 
a fesztivál borát. Öt napon keresztül öt 
helyszínen, mintegy félszáz program kö-
zül válogathattak a vendégek. A két nagy-
színpadon a magyar népszerű együttesek 
arattak méltán sikereket. A  kivetítő ernyő 
segítségével a látványfőzésekből is sikeres, 
sok nézőt vonzó programokat rendeztek. 
A  fesztiválok történetében sorra dőltek 
meg a néző csúcsok. A 2016-os év mind a 
programok sokaságában, mind a látogatók 
számában új csúcsot hozott.
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lepték el. 39 egyesület, 194 versenyzője 
mérte össze tudását az év legnagyobb ha-
zai utánpótlás versenyén. A büki házigaz-
dák kivívták az egyesületek elismerését a 
rendezésért.

Novemberben számoltunk be róla, 
hogy a büki Keltike együttes a XI. Vass 
Lajos Népzenei Verseny Kárpát-medencei 
megmérettetésén a verseny legrango-
sabb díját, a Vass Lajos Nagydíjat kapta 
kiemelkedő művészeti produkciójáért. 
Pintér Anikó 2003 óta foglalkozik a cso-
porttal. Elkezdték kivágni a Kossuth utcá-
ban nagyra nőtt, már az ingatlanokat is 
veszélyeztető fenyőfákat. 101 fát vágtak ki.

Válogatott mérkőzés színhelye volt a 
sportcsarnok. Az U21-es utánpótlás válo-
gatott telt ház előtt játszott a Szlovénia 
elleni mérkőzést. A végeredmény 4:4 lett.

Nemzetközivé vált a Gyógyfürdő 
Castrum-Sec Szabadfogású Birkózó ver-
seny. A bükiek meghívására 15 egyesület 
150 birkózója érkezett a városba.

Új gyermek háziorvos látja el a büki 
gyerekeket. Dr. Izer Ildikó 25 éves tapasz-
talattal érkezik Bükre.

Az Olvasószemüveg könyvtári rendez-
vénysorozat zárult novemberben. Vendé-
gek voltak az év során: Endrei Judit, Nagy 
Bandó András, Varró Dániel, Lackfi János, 
Csider Sándor. 

Az új wellnes részleg a Caramellben

Augusztusban ünnepi önkormányzati 
ülést tartottak az államalapítás évforduló-
ján. Ünnepi beszédet dr. Kapiller Sarolta 
mondott, a Kőszegi Járási Hivatal vezetője. 
Bük Város Kitüntető Oklevele kitüntetés-
ben részesült Galambos Ferencné nyugal-
mazott pedagógus, volt képviselő. Az ün-
nepi napon misét tartottak Felsőbüki Nagy 
Pálra emlékezve, majd ezt követően Jász 
László plébános megáldotta a büki szár-
mazású államférfi felújított síremlékét a 
Templomkertben. Nyáron nagyüzem volt 
a sportcentrumban. Itt edzett az ezüstér-
mes Videoton, az izraeli bronzérmes Beitár 
Jerusálem, a Diósgyőr, a Paks első osztályú 
együttese. De itt edzett a Ferencváros női 
és utánpótlás csapata, valamint egy kuvaiti 
első vonalbeli csapat is. 2017-ben már se-
gítséget jelent, hogy megépítették, befü-
vesítették a harmadik nagyméretű pályát, 
amelyet a nyáron már lehet használni

Szeptemberben adtunk hírt a büki 
székhelyű Pannon Cigányzenekar jubileu-
mi koncertjéről. Tíz éves lett a zenekar, s 
az Atriumban fergeteges koncertet adtak 
a Nívó-díjas Berki Lászlóval, a 100 tagú 
Cigányzenekar koncertmesterével. A  ze-
nekar a várostól kapott új egyenruhájában 
lépett fel.

Nyolcadik alkalommal rendezték meg 
Bükön a Sok-Szín-Fesztet. Az amatőr szín-
házi fesztiválon nyolc társulat mutatta be 
a darabját, de szerepelt egy modern tánc-
cso port is.

Októberben az 1956-os forradalomról 
Ágh Péter országgyűlési képviselő emlé-
kezett meg személyes hangvételű ünnepi 
beszéddel. A koszorúzást követően a Sok-
szín-pad ősbemutatója volt, amelyben 
Tóth Ilona medika tragikus történetét dol-
gozták fel. Az ünnep folytatásaként mu-
tatták be Bük város monográfiáját. A több 
éves munkával elkészített tudományos 
igényű mű 844 oldalas, 11 fejezetből áll, 
több, mint 200 oldal melléklettel rendel-
kezik. 18 szerző mellett 72-en segítették 
információkkal a mű létrejöttét.

A vendégek és az árusok kérésére 2016-
ban már október végéig szervezte meg a 
TDM minden pénteken a Termelői Piacot. 
A  Szent Mihály Napi Forgatag kereté-
ben találkoztak a büki civil szervezetek. 
A Koczán ház udvarán lecsófőző versenyt 
rendeztek, délután pedig a helyi és kör-
nyékbeli kulturális csoportok léptek fel. 
A  Városi Sportcsarnokot asztaliteniszezők 

Decemberben írtunk róla, hogy átad-
ták a Dunántúl legnagyobb turisztikai 
beruházását Bükön. Az európai uniós for-
rásokat felhasználva 3,5 milliárd forintos 
beruházás eredményeként született meg 
a Caramell Premium Resort. A  megújult, 
három új szárnnyal bővült szálloda akár 
100.000 vendégéjszakát is hozhat a für-
dővárosba. A  Caramell Prémium Resort 
142 szobával, 2000 négyzetméteres sza-
badtéri- és beltéri wellnessel várja ven-
dégeit.

Új vezérigazgatót választottak a Büki 
Gyógyfürdő Zrt. élére. Boros László Attila 
az elmúlt években a Gyulai Várfürdőt ve-
zette.

A törvényi változásoknak megfelelően 
az önkormányzat átadta a Felsőbüki Nagy 
Pál Általános Iskola és Szakközépiskola 
működtetését a Sárvári Tankerületi Köz-
pontnak. Döntött a testület arról is, hogy 
szeptemberben önálló bölcsődei csopor-
tot indít a Csodaország Óvoda és Bölcső-
de intézményben.

Megújul a Római Szent Kelemen temp-
lom környéke. Az önkormányzat 10 milliós 
támogatásához az egyházközség ötmillió 
forintot tesz hozzá, ebből oldják meg a 
vízszigetelést, a járda építését, a rózsalu-
gas kialakítását.

Varga Zsolt
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240 éve, 1777. szeptember 28-án szü-
letett Fertőszentmiklóson, és 160 éve, 
1857. március 26-án hunyt el Inzers-
dorfban Felsőbüki Nagy Pál földbir-
tokos, táblabíró, az MTA alapító tagja, 
aki országgyűlési követként a reform 
nemzedék egyik szellemi vezetője 
volt.

200 évvel ezelőtt, 1817-ben szüle-
tett Theresienfelden, Bécsújhely mellett 
Gonzalles Károly, a Büki Cukorgyár ala-
pító első igazgatója. „Vegyészeti tanul-
mányait követően a bécsi Milli sztearin-
gyárban helyezkedett el. Egy sikertelen 
nyerscukorgyár alapítása (1846) után H. 
D. Schmid gépgyárába lépett be, amely-
nek első mérnöke, majd a tulajdonos 
üzlettársa lett. Több ausztriai cukorgyár 
berendezésé”-t követően, „1853-ban a 
nagysurányi cukorfinomító felszerelé-
se után Magyarországon telepedett le. 
A  hazai cukortechnika történetében 
elévülhetetlen érdemeket szerzett: „…
különösen kiemelendő ez érdemben a 
czenki s a büki czukorgyároknak igaz-
gatója s részvényes társa…, kinek jeles 
szakképzettsége, és rendkívüli buzgal-
ma és tevékenysége az ottani gyáripart 
megalapította, és a jelenlegi magas fokra 
emelte… A Központi Cukoripari Egyesü-
letben… 33 éven keresztül„ … tevékeny-
kedett 1895. április 14-én bekövetkezett 
haláláig. (Borbély Ákos – Monory Zénó 
– Tömördi Máté: Volt egyszer egy cu-
koripar, Bp. 2013.)

150 évvel ezelőtt, 1867-ben német, 
morva és cseh tőkésekből álló konzorci-
um Bükön és Csepregen is cukorgyárat 
létesített. (Az egyik csoport 1850-ben 
Fészerfalván (ma Hirm Ausztriában), 
majd 1852-ben Cinfalván (ma Siegen-
dorf Ausztriában) alapított és működ-
tetett cukorgyárat. A  másik két csoport 
1854-ben Nagycenken és (Sopron)Kőhi-
dán hozott létre cukorgyárat. Az 1866-os 
büki alapítást követően a nagycenki és 
a csáktornyai üzemet is tulajdonló „Luft 
Antal és tsai” cég „megvásárolta a felső-
büki Nagy család 800 holdra zsugoro-
dott birtokát. Ehhez később 1000 holdat 
meghaladó bérlet is társult, a házasság 
révén a Markovich családhoz került gr. 
Jankovics uradalomból… A Répce menti 
gyárat Gonzalles Károly tervezte, nyers-
cukortermelésre és finomításra. A  gép-
berendezést Bächle és tsa cég szállította, 

Büki évfordulók 2017. 
100 éve, 1917. március 12-én éjjel leé-

gett a Büki Cukorgyár.
150 évvel ezelőtt, 1867. január 04-én 

született Bükön Balogh István ev. lelkész 
(Meghalt 1932. 11. 23-án Porrogszentki-
rályon.)

150 éve, 1867. január 20-án hunyt el 
Közép-Bükön Kempf Nepomuki János 
esperes plébános. (1801 körül született.) 
1833-tól haláláig látta el Bükön a plébá-
nosi szolgálatot. Legalább ezt megelő-
zően írt költeményeket. Nyomtatásban 
megjelent alkotásai Kisfaludy Sándor 
Regéinek verses utánzatai: 1829: Szép-
hegyi Liza (Urania), 1830: A kesergő Teréz 
(Urania).

120 évvel ezelőtt, 1897. december 26-
án született Felsőbükön vitéz, dr. Szarka 
Géza író, tanár (+ Székesfehérvár, 1974. 
09. 02.)

110 éve, 1907. február 15-én halt 
meg Dr. Torkos Elek járási orvos, 1848-as 
nemzetőr-, majd honvéd hadnagy (szül. 
Nagygeresd, 1823. 02. 15.)

110 éve, 1907. november 1-én szüle-
tett Pápán Fülöp Dezső, aki nehéz idők-
ben 28 évig volt evangélikus lelkész Bü-
kön, 1952-56 között esperes. 1972. 03. 
03-án hunyt el Óbudán.

110 évvel ezelőtt, 1907. április 16-
án alakult meg a Büki Iparos Kör, mely-
nek módosított alapszabályát 1908-ban 
hagyta jóvá belügyminiszter.

90 éve, 1927. január 20-án született 
Bükön dr. Fülöp József geológus, egye-
temi tanár, az MTA alelnöke (+ Bp., 1994. 
04. 13.)

90 éve 1927. március 7-én hunyt el 
Felsőbüki Nagy István földbirtokos, ügy-
véd, országgyűlési képviselő és főrend-
házi titkár. (Szül. Inzersdorf, 1848. 07. 04.)

80 évvel ezelőtt, 1937. december 13-
án hunyt el Budapesten dr. Takáts József 
büki körorvos, földbirtokos. (Szül. Füles 
[ma Nikitsch Ausztriában], 1872. 10. 12.)

60 éve, 1957-ben találtak rá kőolajku-
tatás során a büki termálvízre.

40 éve, 1977. április 28-án avatták fel 
a Hotel Büköt, augusztus 23-án pedig a 
SZOT Gyógyüdülőt (ma Répce Szálló).

25 éve, 2002. 11. 10. hunyt el Szom-
bathelyen Kárpátiné Vasváry Mária fes-
tőművész (szül.: Bük, 1908. 04. 25.) 

10 éve, 2007-ben kapott városi rangot 
Bük és testvértelepülése: Törökbálint.

Sági Ferenc

Gonzalles Károly

de részben átvette a megszűnt harsányi 
cukorgyár berendezését is.” Bükön elő-
ször téglagyárat kezdtek üzemeltetni, 
mely legyártotta a hatalmas épületekhez 
szükséges építőanyagot. (Ezek voltak a 
B/ücker/ Z/ukker/ F/abrik/ monogramos 
téglák.) A nagycenki és a büki üzemek 
1869-től az ekkor alapított Nagycenki 
Cukorgyár Rt. tulajdonába mentek át. Az 
Rt igazgatóságában az említett tőkés-
csoportok mellett helyet kapott a Sajtos-
káli Cukorgyárat működtető Rupprecht 
János és a Csepregi Cukorgyárat alapító 
„Schoeller és Tsa”cég is, amely az Rt. rész-
vényeinek számottevő részét megsze-
rezte. A részvénytársasági keret a Sopron 
megyei cukoripari érdekeltségeket fog-
ta össze. A  Nagycenki Cukorgyárak Rt. 
igazgatósága Sopronban működött, az 
egyes gyárak munkáját – változó titulu-
sokkal – üzemvezető, (fő)mérnök és más 
tisztviselők irányították. 1879-ben Pető-
házán új üzemet létesítettek, Csepregen 
viszont 1886-ban befejezte termelését 
az Rt. üzeme. Ez után nőtt meg környé-
künkön a berendezésében 1888-ban 
megújuló büki gyár szerepe, mely ekkor-
tól a csepregi gazdaságokban termelt 
répa jelentős részének feldolgozását is 
végezte. Az üzemhez kapcsolódó másik 
évforduló: 
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A temető északi sarkában egy betonozott részen egy kőtárat 
alakítanak ki, ahol összegyűjtik a történelmi jelentőségű, vé-
dett sírokat.

Dr. Németh Sándor polgármestertől megtudtuk, hogy a kőtár 
kialakításával több célt igyekeznek megvalósítani. Szeretnék hosz-
szabb távon biztosítani, hogy méltó módon és kegyelettel lehes-
sen a meghaltakat elhelyezni. 

A meg nem váltott síroknak a kezelése fontos, hiszen így bizto-
síthatók további szabad sírhelyek. Bük még nincs olyan helyzet-
ben, mit Sárvár vagy Kőszeg, ahol új temetőt kell építeni. 

Voltak olyan síremlékek, amelyeket lebontottak és csak ki voltak 
szórva. Kellett egy méltó helyet találni ezeknek a síremlékeknek. 

A képviselőtestület egy eseti bizottságot hozott létre, amely ki-
jelölte a védett síroknak a kategóriáját. 

A döntés alapján vannak olyan sírok, amelyeket a jelenlegi he-
lyükön kell megőrizni, de vannak olyanok is, amelyeket el kell bon-
tani, és egy új helyen kell megőrizni. Ezekből az elbontandó, de 
megőrzendő fejfákból egy kőtárat kell kialakítani. 

A temető északi sarkában – ahol nem zavar senkit – alakították 
ki a kőtár első lépcsőjét. Egy beton sáv alapra kerültek a síremlékek. 
A kőtár egyik funkciója, hogy bemutathatóvá teszi a különböző te-
metési szokásokat, stílusokat. 

A kialakított 16 síremlék kijavítása folyamatban van, a tervszerű 
felújításra az önkormányzat biztosít forrást.

Varga Zsolt

2017 jan. 8-án Bükön a KISKAKAS vendéglőben rendeztük 
meg   a XVI. Kenesei-Ernhardt sakk viadalt,amelyen a kis-
térségből 17 fő vett részt.

A hét fordulós Svájci rendszerben megrendezett versenyen 
az alábbi helyezések születtek:

          1, Tompa Ádám         Csepreg      5,5 pont
          2, Néveri Tibor           Bük              5,5 pont
          3, Mesterházy Ernő    Bük             5,5 pont
Mivel egymás elleni eredményük döntetlen volt, azonos 

pontszám esetén a Bucholz számítás döntött.
Az egész napos verseny helyszínét biztosító KISKAKAS ven-

déglő nagyszerű vendéglátásban részesítette a versenyző-
ket,amit köszönünk a házigazdának Kenesei Lászlónak és fele-
ségének, Zsuzsa asszonynak.

 Dániel Tibor
szakosztályvezető

Tájékoztatjuk a horgász egyesület tagjait, és az érdeklődőket, 
hogy minden hét péntekén 15 órától 18 óráig a helyi műve-
lődési házban ügyeletet tartunk. Ezen időpontban kiváltható 
az idei horgászengedély, valamint leadható az összesített fo-
gási napló is.

A fogási napló leadásának határideje 2017. február 24.
A vezetőség döntése értelmében az idei Horgászbált február 

18 –án,  a büki Vadász étteremben tartjuk. A jelentkezéseket várjuk 
Kajtár László és Kovács Ákos alelnökök elérhetőségein, valamint a 
Vadász étterem vezetőjénél, Szabó Csabánál.

A belépődíj résztvevőnként 4.500 Ft.
Szabó József

elnök 

Kőtár a temetőben Kistérségi sakk

A Büki Horgász  
Egyesület hírei

A kőtár síremlékei

E-mail: titkarsag@spabuk.hu · Postacím: 9740 Bük, Termál krt. 2/A.
További információ az alábbi telefonszámon kapható: 06 94 558 080

A Büki Gyógyfürdô Zrt. felvételt hirdet 
az alábbi munkakörök betöltésére:
SZAUNAMESTER, TAKARÍTÓ

Amit kínálunk:  hosszú távú, biztos munkahely, 
kiterjedt munkabéren túli juttatások, útiköltség térítés.

Elônyt jelent: hasonló munkakörben szerzett tapasztalat, büki lakóhely.
Jelentkezés az alábbi elérhetôségeken,
fényképes önéletrajz megküldésével:

www.bukfurdo.hu

Evangélikus hírek
Megköszönjük tisztelt támogatóinknak a 2015. évi személyi jö-
vedelemadójukból a Fülöp Dezső Evangélikus Alapítványnak 
felajánlott 1% összegét. Egyben kérjük, hogy ebben az évben is 
támogassák gyülekezeti alapítványunkat (Fülöp Dezső Evangéli-
kus Alapítvány, adószáma: 18897140-1-18).
A civil szervezeteknek adott 1% mellett, felajánlható adónk má-
sik 1%-a is az egyházak társadalmi szolgálatának támogatására. 
Ezzel a rendelkezéssel még egyszer támogathatjuk embertársa-
inkat!
Magyarországi Evangélikus Egyház technikai száma: 0035
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A Petrovics Apartmanház nyerte a büki 
házi döntőt a Black Jack ellenében 
a Büki Művelődési és Sportközpont, 
Könyvtár valamint a Büki TK által közö-
sen szervezett XVII. Szélesy József Te-
remlabdarúgó Emléktornán, amelyen 
2017.01.13-15 között a helyi sportcsar-
nokban 75 mérkőzést vívott a résztve-
vő 23 együttes.

A torna a megszokottnál némiképp ko-
rábbi kezdési időpontjával próbált vissza-
kanyarodni a gyökerekhez: amellett, hogy 
idén is örömmel látta vendégül a megye 
legjobb kispályás brigádjait, igyekezett já-
téklehetőséget biztosítani a téli felkészü-
lési szezon kezdete előtt azon nagypályás 
együtteseknek, amelyek ezt igényelték. 
Ami a mezőnyt illeti, a létszámra és a mi-
nőségre 2017-ben sem lehetett panasz, 
a résztvevők között találhattunk megyei 
I-es, II-es és III-as alakulatot is, de a legki-
válóbb teremspecialista élcsapatok sem 
hiányoztak a büki parkettről.

A csoportmérkőzések során nem szü-
letett igazi nagy meglepetés, az esélyesek 
mind kvalifikálták magukat a középdön-

XVII. Szélesy-torna: visszakerült Bükre a serleg

Eredmények.  Negyeddöntők.  Petro-
vics-Colonia 4-1, Black Jack-Sörarcok.
hu 4-0, Pityu FC-Répcelak 6-2, Young 
Boys-Buntstift 1-2.  Elődöntők:  Black Jack-
Pityu FC 4-1, Petrovics-Buntstift 3-1. A har-
madik helyért:  Pityu-Bunstift 3-6.  Dön-
tő:  Black Jack-Petrovics 3-3 (büntetőkkel, 
6-7).  A torna végeredménye:  1.   Petrovics 
Apartmanház, 2. Átrium Café Black Jack, 3. 
Balogh Állvány FC Buntstift, 4. Pityu FC Kol-
bice Szombathely.  Legjobb játékos:  Koz-
mor Ákos (Buntstift).  Legjobb kapus:  Pet-
rovics János (Petrovics).  Gólkirály:  Gugcsó 
Benjámin (Black Jack.)

Díjátadók voltak: Az elhunyt özvegye: – 
Szélesy Józsefné, Jutka néni; Bük Város Pol-
gármestere –  Dr. Németh Sándor; az MLSZ 
Vas Megyei Igazgatóságának igazgatója 
– Dobány Lajos; az MLSZ Vas Megyei Igaz-
gatóság társadalmi elnökségének elnöke – 
Prof. Dr. Gadányi Károly; a Büki Művelődési 
és Sportközpont, Könyvtár igazgatója:- Tóth 
Tamás; a Büki Testedzők Köre elnöke  - Ga-
lamb Orsolya ; a Büki TK Tiszteletbeli elnöke: 
– Dr. Németh István. Falussy Péter

sportszervező főmunkatárs

A győztes csapat a vándorserleggel

tőkbe, ahol már igazán éles csatákat lát-
hattak a büki sportcsarnokba kilátogató 
sport kedvelők. Az I. csoportot magabiz-
tosan hozta a Petrovics Apartmanház; a 
Black Jack és a Young Boys között gólkü-
lönbség döntött, a   III. és IV. csoportban 
pedig alaposan körbeverték egymást a 
csapatok. A  címvédő Buntstiftot 2-1-re 
felülmúló Stevának azonban ez sem volt 
elég a továbbjutáshoz.

A negyeddöntőkből a Petrovics, a Pityu 
FC és a Black Jack simán jutott tovább, 
míg a Buntstift a tavalyi döntő “visszavá-
góján” a Young Boys ellenében csak Koz-
mor Ákos utolsó perces pazar bombájá-
val. Az elődöntők után a két büki brigád, 
a Petrovics Apartmanház és a Black Jack 
meccselhetett a vándorserlegért. A finálé 
a végletekig kiélezett csatában dőlt el, hi-
ába szerzett kétgólos előnyt a Black Jack, 
a Petrovics fordítani tudott, amire a rivális 
egy hétméteressel felelt; a rendes játéki-
dőben 3-3-at mutatott az eredményjelző. 
Az idegek harcát, a büntetőket a Petrovics 
bírta jobban, ezzel 2014 után került vissza 
a trófea Bükre.
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Ökumenikus istentisztelet a büki ró-
mai katolikus templomban – 2017. ja-
nuár 20-án, pénteken 17 órakor.

„Mert Krisztus szeretete sürget minket...” 
2Kor ,14-20

Szent Pál apostol gondolataival kezdő-
dött az istentisztelet, melyet Blatniczkyné 
Hammersberg – Ganczstuckh Júlia ev. 
lelkész, Donatin Tamás ref. lelkész és Jász 
László rk. plébános tartott. A  reformáció 
500. évfordulója alkalmából az imahét a 
Krisztushívők egységéért imafüzet szelle-
mi-lelki tartalmát a Németországi Keresz-
tény Egyházak Tanácsa állította össze. Már 
közel 50 éve imádkoznak együtt hazánk-
ban is az egységért protestáns és katolikus 
testvérek.

Blatniczkyné Hammersberg – Ganczs-
tuckh Júlia ev. lelkész asszony beszédében 
a keresztény életet toronyhoz, házhoz ha-
sonlította, melyet az okos ember sziklára 
épít és nem homokra. Mérlegelünk, meg 
vannak-e az eszközeink, lehetőségeink, 
képességeink. Döntenünk kell – Krisztusra 
alapozzuk életünket. Az okosság – felis-
merjük, mi a helyes. A  valóság felismeré-
sét okos döntéssé alakítjuk. Az okosság 
azt az utat választja, ami az Igazság. A bib-
liai Márta és Mária életét hozta példá-
nak, ahol Mária Jézusra figyelve a jobbik 
részt választotta. Összhangba került ön-

Ökomenikus istentisztelet

80 ország 850 kiállítója képviseltette 
magát a 2017. évi Ferien-Messe turisz-
tikai vásáron Bécsben, amelyen – az 
előző évek hagyománya szerint – Bük, 
Bükfürdő önálló standon mutatta be 
kínálatát. 

Bük, Bükfürdő a nemzetközi kiállítók kö-
zött, az A csarnokban kapott helyet, ahol az 
idei évben megnövelt területen, egy 12 nm 
sarokstandon fogadtuk az érdeklődőket. 
A TDM szervezet munkatársai – Bakos Már-
ton és Horváth Livia – mellett személyes 
képviselettel volt jelen a Büki Gyógyfürdő 
Zrt, a Caramell Prémium Resort, a Hun-
guest Hotel Répce és Répce Gold, valamint 
a Hotel Piroska szállodák.

A négy nap alatt számos érdeklődő ke-
reste fel a standunkat, nagy örömünkre 

törzsvendégek is, valamint olyanok, akik 
korábban már jártak nálunk és több év ki-
hagyás utána újra bükfürdői pihenést ter-
veznek. 

A nyitónapon az osztrák sajtókapcsola-
tainkat és fürdővárosunk pozitív imázsát 
egy újságírói fogadással erősítettük, ahol 
az egyesület elnöke, Spilenberg Andrea és 
Horváth Lívia marketing menedzser mel-
lett Pálffy Tamás TDM menedzser is szemé-
lyesen képviselte az egyesületet. 

Standunkra invitáltuk a tavaly nyári ta-
nulmányi út résztvevőit, valamint az idén 
tavaszra tervezett út leendő meghívottjait, 
ahol kisebb ajándékkal és egy bükfürdői lá-
togatás 10 legfontosabb érvét tartalmazó, 
német nyelvű sajtóanyaggal vártuk őket. 

Horváth Lívia

Ferien Messe, Bécs – az év első nemzetközi 
turisztikai seregszemléjén jártunk

A Szent Kelemen plébánia templom

Ahol a turisztikai fejlesztés megvalósulhat

magával. Míg Márta figyelmét a sok-sok 
napi teendő foglalta le. Döntéseinkkel 
lehorgonyzunk. A  hit Istenre vonatkozó 
alapdöntés, mely meghatározza életün-
ket, megtapasztaljuk Jézus jelenlétét. De 
döntéseinket megelőzte Isten mellettünk 
való döntése. „Szent Pál arra emlékeztet 
bennünket, hogy Isten megbékéltetett 

minket önmagával Jézus Krisztus által, és 
arra indít, hogy a megbékélés, a kiengesz-
telődés követei legyünk.” 

Az ökumenikus istentiszteletet köve-
tően Jász László Plébános Úr szeretetven-
dégségre hívta a jelenlévő híveket a Plé-
bániára.

Összeállította: Pócza M. Gabriella
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VILLA ROSATO 
KÉZMŰVES CUKRÁSZMŰHELY

Kézműves esküvői torta a Nagy Napra, ahogy 
azt megálmodtad. Legyen az est édes fény- 
pontja igazán különleges!

A cukrászat szomszédságában található Caramell 
Premium Resort ****superior szálloda exkluzív 
termei, hangulatos teraszai, romantikus japán- 
kertje pedig az esküvők ideális helyszínei.

Kérd személyre szabott ajánlatunkat!

9737 Bük, Nyárfa u. 2. ,
Tel.: 94 999 315 

e-mail: pastry@caramell.hu
www.villarosato.hu
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