
intézményeinek a gépjárműveit befogadja, 
parkoltassa, továbbá olyan eszközök, felsze-
relések elhelyezésére alkalmas, amelyek nin-
csenek napi használatban, csak időszakosan. 
Ilyen például a város karácsonyi díszkivilágí-
tása. De ide tudjuk elhelyezni a katasztrófa-
védelmi eszközöket is. 

Körbejárjuk az épületet, a Családsegítő 
Szolgálat már a kiosztásra váró ruhákat, 
eszközöket beraktározta. A  TDM munka-
társai is megtekintették azt a két raktárt, 
ahova télen a kölcsönözhető kerékpárokat 
tárolják. De itt lesz fedett helyen az önkor-
mányzat, a Családsegítő és a TDM autója. 
Hátul a telek kinyúlik az evangélikus temp-
lom kertjéig. Ide facsemetéket ültettek.

Visszajutunk az épület elejéhez, ahol 
már felirat vár bennünket: Kormányablak. 
Ezt az épületrész is Dr. Németh Sándor 
mutatta be: – Az épület eleje egy okmá-
nyirodának kialakított helyiség. A kormány-
hivatallal és az azt felügyelő Miniszter-
elnökséggel folyamatosan tárgyaltunk, 

Új középülettel gazdagodott a város

ennek eredményeként úgy néz ki, hogy be 
tud indulni 2014. derekán a kormányablak. 
Az előírt arculati elemekkel berendeztük 
már az irodát, ilyet alkalmaznak az ország 
valamennyi okmányirodájában. Az infor-
matikai eszközök beszerzése van hátra. 
Ezt csak a Nemzeti Információs Szolgálat 
tudja beszerezni, és beszerelni. Bük város 
Önkormányzata vállalta az iroda kialakítá-
sát, annak bebútorozását, illetve az iroda 
működtetésének a rezsijét. Az itt dolgozó 
munkaerőt a kormányhivatal fogja bizto-
sítani, az ügyfélfogadási rendet ők fogják 
kialakítani. Ezzel a beruházással a bükieket 
és az itt lakó vendégeket szeretnénk egy 
újabb szolgáltatással segíteni. 

Mint megtudtuk az épület egy kb. ezer 
négyzetméteres telken van, mintegy há-
romszáz négyzetméter az épület, amelynek 
a tetőtere is használható. A beruházás költ-
sége a környezetkialakítással, bebútorozás-
sal együtt megközelíti a 130 millió forintot.

Varga Zsolt

A hivatal épületétől pár lépésre, a Tor-
kos sor 3. szám alatt egy új épületet ad-
tak át az elmúlt napokban. 

Az épület hátsó részét és a padlásteret 
már használják is az intézmények. Az épület 
bemutatásakor beszélgettünk Dr. Németh 
Sándor polgármesterrel: – Már régóta ter-
veztük ezt az épületet. 2016. május 12-én 
volt az átadása a munkaterületnek. A  ter-
vek alapján elkészült az új épület, amely két 
részből áll: a hátsó részében találhatók az 
önkormányzati tároló helyiségek, amelyek 
alkalmasak arra, hogy az önkormányzat és 

Az új épület a leendő kormányablakkal

Februári számunk tartalmából: 
Jegyzői információk 3. oldal

Nyári előzetes 4. oldal

Iparos bál 7. oldal

Asszonyfarsang 7.oldal

Szalagavató a szakközépiskolában 8.oldal

Szalai focitorna 10. oldal

BÜKI ÚJSÁGBÜKI ÚJSÁG
A büki önkormányzat lapja
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A 2016-2017-es szezonban a Harvia 
– Saunabau által megrendezett V. Ma-
gyar Országos Szaunamester Bajnok-
ság ötödik fordulójának a Bükfürdő 
Gyógy-és Élménycentrum Szaunavilá-
ga adott otthont. A rendezvénysorozat 
összesen kilenc fordulóból áll. A  baj-
nokság fordulói valamely neves hazai 
fürdőn kerülnek megrendezésre. Az 
adott helyszínekhez adott témakörök 
tartoznak. Így például Debrecenben a 
„Hungarikum”, Ráckevén a „Híres em-
ber”, Esztergomban a „Rajzfilm”, Eger-
szalókon pedig a „Színház” témája köré 
kell felépíteni a versenyzőknek a szau-
na felöntéseket. A  tematikus program-
juk mellett pedig minden fordulón egy 
saját, szabadon választott témájú prog-
rammal is készülhetnek. 

A rendezvényre még az ország legtávo-
labbi fürdőiből is érkeztek szaunamesterek, 
hogy tudásukkal elvarázsolják a vendége-
ket és a zsűrit a közel 90 fokos hőségben. 
A bükfürdői fordulón többek között képvi-
seltette magát Debrecen, Balmazújváros, 
Egerszalók, Kisújszállás is. 

Az egy napos rendezvény alatt minden 
szaunamester két versenyfelöntést mutatott 
be. Egyik program témaköre minden ver-

Rengeteg finom falatot kaptak Toboz 
Ottó és társai Bükfürdőn.

Közel negyedszázada annak, hogy egy 
amerikai vadőr elindította a Squirrel App-
reciation Day (Mókusok elismerésének a 
napja) nevű mozgalmat, amelyből későb-
biekben kialakult a mókusok világnapja 
január 21-én.

A jeles alkalomból a büki TDM szerve-
zet és a fürdő munkatársai meglepetéssel 
készültek a parkjainkban, lakókörnyeze-
tünkben és a Bükfürdő Gyógy és Élmény-
centrum területén élő mókusoknak.

Néhány éve a büki diákok nevezték el 
Bük kabalafiguráját Toboz Ottónak aki az-

Harvia – Saunabau V. Magyar Országos Szaunamester Bajnokság
V. forduló – Bükfürdő

Mókusok világnapja Bükön is

Szauna mester bemutatója

Mókusetetés

A Termal.online internetes oldal a 
tavalyi statisztikai adatok alapján 
összeállította a Legnépszerűbb ter-
málfürdős települések listáját, a keres-
kedelmi szálláshelyek adatai alapján.

2016-ban is a nagy múlttal rendelkező 
Hévíz vitte el a pálmát 1.056.000 vendég-
éjszakával, a második Hajdúszoboszló 
937 ezer vendégéjszakával, a harmadik 
Bük 700.000 vendégéjszakával. A  továb-
bi sorrend: Zalakaros, Sárvár, Gyula.

A belföldi szállás éjszakáknál Bük az 
ötödik a listán

A külföldi vendégéjszakáknál azon-
ban Hévíz után Bük a második a listán 
434 ezer éjszakával. Ezekkel az adatokkal 
Bük megőrizte a pozícióit a fürdővárosok 
sorrendjében.

óta segít Bük jó hírét terjeszteni szerte a 
világon. Az ő történetéről idén még sok 
hírt lehet majd hallani.

Pálffy Tamás BBKTE 
Fotó: Unger Tamás Vas Népe

senyző számára a „SPORT”, a másik program 
pedig szabadon választható témájú volt. A 
Bükfürdői fordulóra érkezett vendégek így 
közel 26 verseny felöntés közül válogathattak. 

A Bükfürdő Gyógy- és Élménycentrumot 
Jakab Klaudia képviselte. Sportos témájú, 
„Retro aerobik Klauval” címet viselő program-
jával első indulóként kápráztatta el a közön-
séget. A szabadon választott szauna felönté-
se pedig a „Csak forróság és Bachata” nevet 
kapta, mellyel szintén nagy sikert aratott. 

A versenyzőket egy szakmai zsűri, illetve 
a vendégek is pontozással értékelték. Az 
összesített pontok alapján a Bükfürdői for-
duló az alábbi eredményekkel zárult: 
Lányok: 1. Szép Boglárka – Debrecen, 2.  Ja-
kab Klaudia – Bükfürdő. Fiúk: 1. Végh Sándor – 
Debrecen, 2. Miskolci Sándor - Balmazújváros, 
3. Decsi Bálint – Szentendre.

A verseny Esztergomban folytatódik.
Shaffer Adrienn

mb. marketing igazgató

Vendégéjszakák 
országos listája

w w w.buk furdo.hu
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A központi címregiszterről és a címkezelés-
ről szóló 345/2014. (XII.23.) Korm. rendelet 4. 
§-ban kapott felhatalmazás alapján, címkép-
zésért felelős szervként a 2002/2017. számú 
határozatomban foglaltak szerint kijavítottam 
Bük város BÜKFÜRDŐ TELEPÜLÉSRÉSZÉN lévő, 
alább felsorolt utcák címeinek irányítószámát 
9737-ről 9740-re: Akácfa sor , Búzavirág sor , 
Diófa sor , Európa út , Fenyves utca , Fűzfa utca 
, Galagonya sor , Golf út , Juharfa sor , Muskát-
li sor , Nefelejcs utca , Nyárfa utca , Pipacs sor 
, Rózsa út , Sajmeggyes utca , Szarkaláb sor , 
Termál körút , Tulipán utca. Az adatváltozást 
szükséges átvezetni a vállalkozásokkal össze-
függésben kiállított hivatalos iratokon, illetve 
magánszemélyek lakcímet igazoló hatósági 
igazolványán. Bük város BÜKFÜRDŐ TELEPÜ-
LÉSRÉSZÉN lévő címek is a 9737 postai irá-
nyítószámot használják annak ellenére, hogy 
a Magyar Posta a 9740 postai irányítószámot 
képezte számukra. A központi címnyilvántar-
tásban ezidáig nem volt lehetőség a postai irá-

Bük Város Önkormányzatának Képviselő-tes-
tülete (a továbbiakban: Önkormányzat) rende-
lete az államháztartáson kívüli források átadá-
sáról és átvételéről szóló 3/2017. (II. 15.) és az 
önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 
2/2017. (II. 15.) önkormányzati rendelet alapján 
egyéb szálláshely-szolgáltatók minőségfejlesz-
tési felhalmozási támogatási eljárás lebonyo-
lítására pályázatot hirdetett. A  pályázat célja 
a szálláshely szolgáltatási területen, az egyéb 
szálláshely-szolgáltatást végző természetes 
és jogi személyek által üzemeltetett egyéb 
szálláshelyek minőségi szolgáltatásainak fej-
lesztése, az egyéb szálláshelyek minőség-ja-
vítása és a szálláshely-szolgáltatók ösztönzése 
minőségbiztosítási rendszerhez való csatlako-
zás elősegítéséhez (Nemzeti Tanúsító Védjegy 
„Vendégszoba, vendégház, apartman koroná-
val”) érdekében a minőségfejlesztési felhalmo-

Jegyzői tájékoztató irányítószámok módosításáról

Tájékoztatás pályázati lehetőségről 

nyítószámok megváltoztatására, javítására és 
az újonnan létesített címek esetében is csak a 
Bük településnek rendelt 9737 számot lehetett 
rögzíteni. A közelmúltban lezajlott informatikai 
fejlesztések nyomán nyílt lehetőség arra, hogy 
a postai irányítószámok javítását a címnyilván-
tartás átvezesse. A címnyilvántartásban a szük-
séges módosításokat folyamatosan átvezetik, 
így a vállalkozási tevékenységgel összefüg-
gő dokumentációk javításához bizonyítékul 
szolgálnak. A  lakcímigazolványok cseréjét a 
Csepregi Kormányablak az igény felmerülése-
kor térítésmentesen elvégzi. Határozatomról 
értesítést küldünk a településrészen lakó-, illet-
ve tartózkodási hellyel rendelkező személyek 
részére, továbbá hivatalunk nyilvántartásában 
szereplő vállalkozásoknak. Hatósági nyilván-
tartásunkban nem található vállalkozások a 
Büki Újságban, az önkormányzat honlapján 
(www.buk.hu), valamint a hirdetőtáblákra ki-
helyezett tájékoztatók útján értesülnek.

Dr. Tóth Ágnes, jegyző

zási támogatási eljárás lebonyolítására, turiszti-
kai egyesület részére pályázat meghirdetése. 
A pályázatot 2017. március 13.-ig lehet benyúj-
tani. A nyertes turisztikai egyesület bonyolítja 
le a szálláshely-szolgáltatók pályáztatását, a pá-
lyázatában foglalt és a képviselő-testület által 
elfogadott feltételekkel. A turisztikai egyesüle-
tek számára kiírt pályázat elbírálását követően 
a nyertes köteles utófinanszírozású pályázatot 
kiírni 2017. március 31. napjáig az egyéb szál-
láshely- szolgáltatók részére. Ezen a második 
pályázaton indulhatnak az egyéb-szálláshely 
szolgáltatók, akik/amelyek a turisztikai egyesü-
lettől elnyert támogatás alapján szálláshelyük 
fejlesztését tűzték ki célul. Az önkormányzat 
költségvetésében 7 millió Ft-ot biztosított a 
pályázat céljára. A turisztikai egyesület részére 
kiírt pályázat az önkormányzat honlapján talál-
ható meg:www.buk.hu. Dr. Tóth Ágnes, jegyző

A Büki Horgászegyesület vezetősége ér-
tesíti tagjait, hogy az évi rendes közgyűlés 
időpontja 2017. március 12-én vasárnap 
fél 9-kor a helyi művelődési otthonban.

Az elnök beszámol az elmúlt évi tevé-
kenységről, valamint az aktuális feladatokról.

Megtartja beszámolóját a Felügyelő Bi-
zottság, a Fegyelmi Bizottság, következik az 
elmúlt évi zárszámadás jóváhagyása, és az 
idei költségvetés elfogadása. Ezt követi a Je-
lölő Bizottság választása.

Kérjük tagjainkat, hogy a napirendek fon-
tosságára való tekintettel szíveskedjenek 
pontosan megjelenni.

Szabó József elnök

Szeretném értesíteni a Vendégétkezőket, 
hogy az intézmény főzőkonyhája (9737 Bük, 
Eötvös u. 1-3) 2017. augusztus 07 – 31-ig 
zárva lesz. A vendégétkezők valamint a szo-
ciális étkezők részére az étkezést nem tudjuk 
biztosítani a fenti időszakban. A  szükséges 
karbantartási munkákat és az éves nagyta-
karítást végezzük el, valamint a szabadsá-
gok részbeni kiadása történik. Az óvodás és 
bölcsődés korú, valamint a rászoruló gyer-
mekek szünidei étkeztetését az óvoda kony-
háján biztosítjuk.

Az óvoda 2017. augusztus 21 – 31. között 
lesz zárva. Az óvodában, és a bölcsődei rész-
ben a szükséges karbantartási és nagytakarí-
tási munkát a fenti időszakban végezzük el. 
2017. augusztus 31-én, csütörtökön az egész 
intézmény nevelőtestülete és alkalmazottai 
számára tanévzáró – tanévnyitó értekezlet 
lesz. Ebben az időszakban a rászoruló gyer-
mekek szünidei étkezését itt az óvodai tála-
lókonyhán biztosítjuk.

Megértésüket köszönöm. 
Pócza M. Gabriella intézményvezető

Horgászhírek

Nyári bezárás a  
főzőkonyhán és az óvodában

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

1. Szerda Dr. Izer Ildikó
2. Csütörtök Dr. Nagy Gábor
3. Péntek Dr. Izer Ildikó
4. Szombat Dr. Petro Andor
5. Vasárnap Dr. Földi Sándor
6. Hétfő Dr. Kator Miklós
7. Kedd Dr. Bencsik István
8. Szerda Dr. Izer Ildikó 
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. Sudár Zsuzsanna
16. Csütörtök Dr. Müller András
17. Péntek Dr. Izer Ildikó
18. Szombat Dr. Petro Andor
19. Vasárnap Dr. Izer Ildikó
20. Hétfő Dr. Kator Miklós
21. Kedd Dr. Szirmai László
22. Szerda Dr. Izer Ildikó

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
29. Szerda Dr. Bencsik István
30. Csütörtök Dr. Sudár Zsuzsanna
31. Péntek Dr. Müller András
Bük, 2017. február 13.

Dr. Németh Sándor, s.k. elnök
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Városi könyvtárunk 2016-ban 756.000,- Ft ér-
dekeltségnövelő támogatást kapott, amelyet 
állománygyarapításra és technikai fejlesztésre 
fordítottunk. Ennek köszönhetően egy új szol-
gáltatással bővítettük kínálatunkat. Meseasz-
tallal, két mesetablettel és rajta a BOOKR Kids 
applikációval gazdagodott gyermekkönyvtá-
runk. A  BOOKR Kids alkalmazás egyfajta „élő 
mesekönyv”, amely lehetővé teszi az olvasás, 
a mesélés új, interaktív formáját. A  gyerme-
kek számára a digitális világ nem ismeretlen, 
ebbe születnek bele és élnek együtt pozitív 
és negatív hatásaival. Mi az előzőhöz kívántuk 
kapcsolódni. A BOOKR Kids számtalan klasszi-
kus és modern történetet tartalmaz Benedek 
Elektől Gerald Durrellig, Vuktól a Kincskereső 
kisködmönig, 2-10 éves korig. A mesélés, a me-
sehallgatás, a mesenézés modern és játékos 
formája előtt nyit lehetőséget. A szereplők mo-
zognak, érintésre reagálnak, valóban megele-
venednek. A fejlesztő funkciót elősegíti, hogy 

minden mese végén van egy feladat, ami lehet 
puzzle, memóriajáték, szövegfelismerés stb., de 
megtalálható benne a látott és hallott szöveg 
együttes értelmezését támogató „gyerekka-
raoke”. A szótagolós mesék és a diszlexiásokat 
segítő mesék, mint a tanulás egy új lehetséges 
eszközeként jelenik meg, ahol a játék élvezete 
is megmarad. Haizler Lászlóné

Mesehallgatás új módon

MÁRCIUS 10. 16.00
„Aki nem jön táncolni, menjen haza 
aludni…”
Somogyi táncház gyermekeknek. Táncot 
tanít Babinecz Sándor, zenél Bese Botond 
dudás. A belépés ingyenes!
Helyszín: Büki MSK klubterme
A rendezvény a Nemzeti Kulturális Alap 
Halmos Béla Program Ideiglenes Kollégium 
támogatásával valósul meg!

MÁRCIUS 15. 10.00
Ünnepi megemlékezés az 1848-49-es 
Forradalom és Szabadságharc 169. év-
fordulójának tiszteletére
Ünnepi beszédet mond: Boros László Attila, 
vezérigazgató, Gyógy- és Élménycentrum, 
Bükfürdő. Koszorúzás
Helyszín: 1848/49-es Hősi Emlékmű (rossz 
idő esetén: Büki Művelődési és Sportközpont, 
Könyvtár színházterme

MÁRCIUS 22.
Olvasószemüveg – Barangolás irodalmi 
hegycsúcsokon. Devecsery László író, költő, 
tanár előadásai gyermekeknek.
10.00 Mesék a mellényzsebemből – 3-4. 
osztályosoknak
11.00 Varázskendő – 1-2. osztályosoknak
Belépő: 300,- Ft. A részvétel büki iskolás cso-
portoknak ingyenes!
Helyszín: Büki MSK Színházterme

MÁRCIUS 22. 19.00
Forgószínpad – Büki Színházi Esték
A Sok-szín pad Társulat Örkény estje
Első rész: Örkény István – A borék. Rendezte: 
Nika Róbert
Második rész: Válogatás Örkény egyperces 
novelláiból. Rendezte: Nika Róbert
Az előadás két részből áll, közte 10 perc szü-
nettel. Belépő: 800,- Ft
Helyszín: Büki MSK Színházterme

MÁRCIUS 24-26. 10.00-19.00
Vasútmodell Kiállítás és Börze
A belépés ingyenes!
Helyszín: Büki MSK Színházterme

MÁRCIUS 29. 15.30
Mesebérlet 2. előadása
Vacsorázz nálunk! – A Hangerdő Társulat ze-
nés gyermekműsora. A bérlet ára 2.000,- Ft.
belépő bérleten kívül: 800,- Ft
Helyszín: Büki MSK Színházterme

A Büki Művelődési és  
Sportközpont, Könyvtár  

2017. márciusi programjai
Jó egy hónap pihenő után ismét nagyüzem 
van Bükön a művelődési központban. Tóth 
Tamás a művelődési központ vezetője tá-
jékoztatta lapunkat az elkövetkező idő-
szak programjairól. 

A szokásos tél végi rendezvények indítják 
az évet: az Asszonyfarsang, amely már évek 
óta kinőtte a művelődési központ falait, majd 
jön a Torkos sori torkoskodós disznóölés, vagy 
a farsangi felvonulás, a téltemetéssel. De in-
dulnak a később útjára indított, de mára már 
ugyanolyan népszerű rendezvénysorozatok, 
mint az Olvasószemüveg, vagy a Forgószín-
pad. Döme, azaz a büki származású Dömötör 
Tamás, író, rendező, gasztronómiai guru hozza 
el egyik saját, mai problémákat boncolgató 
előadását. A Sok-szín-pad egy két részes Ör-
kény előadással nyitja a színházi évadot. És 
jönni fog a musicalek szerelmeseinek a Dzsun-
gel könyve a zalaegerszegi Hevesi Sándor 
Színház előadásában. Az Olvasószemüveg so-
rozatában érkezik márciusban Devecseri Lász-
ló vasi költő. Áprilisban Kepes András tart olva-
sói estet. Májusban egy antológia bemutatója 
lesz a Répce vidék költőinek összeállításából. 
Májusban ismét Szivárvány Gyermek Néptánc 
Fesztivál lesz, majd július elején Etno-Folk for-
gatag, Aratófesztivál. Az Etno-Folk forgatagon 
minden korosztály megtalálhatja kedvencét. 
Jönni fog a Kaláka, az új felállású Cimbaliband 
Danics Dórával, de itt lesz a Kerekes Band is. 

Az aratóünnepen is lesz sok újdonság. Több 
aratóbanda érkezik, lesz kiállítás megnyitó, 
gasztronómiai bemutatók. Idén sem lesz 
bezsúfolva rendezvénysátorba az esti koncert 
fellépője, akinek a kilétét egyenlőre még ho-
mály fedi. Annyit árult el Tóth Tamás, hogy az 
Expressz együttes tavalyi sikerén felbuzdulva, 
ebben az évben is hasonló „kaliberű” előadóra 
számíthat a közönség. Majd másfél hét múl-
va indul talán a leginkább várt fesztivál: a Büki 
Gyógy-Bor Napok és Gasztrofesztivál. Néhány 
név a fellépők közül: Wellhello, Charlie és Tát-
rai Tibor, Anna and the Barbies, Fenyő Miklós, 
Marót Viki, Ocho Macho, Soulwave. Ezen kívül 
természetesen itt lesznek, – reményein szerint 
– még nagyobb számban, a boros gazdák. 
Működni fog a Jazz-Blues udvar, a tavaly bevált 
gasztroszínpad, átalakul a történelmi udvar, és 
lesz egy új helyszín, igaz bent a fürdő terüle-
tén. A fürdő Tóth Tamás szavaival szólva eddig 
csak csendestársként volt jelen a fesztiválon, 
ebben az évben anyagi támogatást is nyújt 
a rendezvény lebonyolításához. Ugyanúgy, 
ahogy a város másik nagyvállalata a Nestlé. Ő 
is beszáll anyagilag, ezért lehet, hogy lesz egy 
nulladik napi fellépő is, de az ő kiléte marad-
jon még egyelőre titok… Az augusztus 20-i 
ünnephez kapcsolódva 3 napos programso-
rozat lesz a városban, de erről majd egy másik 
összeállításban számolunk be az olvasóknak. 

Nika Róbert

Ismét mozgalmas lesz a Büki Kultúr Kúra

BOOKR Kids, azaz meseélmény hanggal, képpel, játékokkal
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A felújítást teljes mértékben a Parkom Kft. 
vállalja magára, ez nincs a bérlőre terhelve. 
Karbantartásnál például, ha dugulás van, ak-
kor a lakó jelzi a Parkom Kft-nek és ezt a kft. 
megcsináltatja. A  festés az ingatlan haszná-
lójának a feladata. Öt évente kell a lakónak 
ezt teljesítenie, de kiköltözéskor a tisztasági 
festést a kiköltözőnek kell megoldania.

Hogyan állnak a bérlemények felújítá-
sával?

2011-ben hozott az önkormányzat egy 
határozatot, amelyben ütemezték a felújítá-
sokat. Ennek az ütemtervnek a betartásával 
végezzük a felújításokat. A  szociális lakások 
belső felújításával végeztünk, de a Valkó ud-
varban a külső felújítás még ezután lesz. Illet-
ve a piaci alapú bérlakások felújítása ezután 
következik.

A bérleti szerződések milyen hosszú idő-
re szólnak?

A régi lakóinknál még határozatlan idő-
re szólnak a szerződéseink, viszont az újabb 
szerződések már öt évre szólnak. Illetve van-
nak szolgálati lakásaink, amelyeket a szolgá-
lati idő alatt tudjuk biztosítani.

Milyenek ezek a bérleti árak a piaci bér-
leti árakhoz képest?

A piaci ár alatt vannak a bérleti árak, 
amelyeket egy önkormányzati rendelet sza-
bályoz.

A „városgazda” feladatai
Bük Város Önkormányzata az elmúlt évek-
ben megvásárolta a Parkom kft. tulaj-
donjogát, majd az átalakítással létrejött a 
Parkom Nonprofit Kft. Az önkormányzat 
sokszínű tevékenységgel bízza meg a Kft-t. 
A mostani és a következő havi híreinkkel 
ezt a munkát szeretnénk bemutatni.

A Parkom Nonprofit Kft. kezeli az önkor-
mányzati bérlakásokat. Hetényi-Holpert 
Mónika ügyvezető erről a munkáról tájé-
koztatott. – Jelenleg 26 ingatlant kezelünk a 
városban. Egy ingatlan értékesítése folyamat-
ban van. Változott az elmúlt időszakban ez a 
szám és ezeknek a lakásoknak a minősége. 
A  Kossuth Lajos utcában az elmúlt évben 
az önkormányzat lebontatott egy épületet. 
A  kezelésünkben lévő lakások összkomfor-
tosak, vagy komfortosak. Az összkomfortos 
lakásokban távfűtés van, a komfortos lakások-
nál a Parkom, illetve az önkormányzat biztosít 
öntöttvas kályhákat, ezekkel fűtenek a lakók.

Milyen ezekben a lakásokban a kony-
hák, fürdőszobák felszereltsége?

Az elmúlt időszakban már minden fürdő-
szobát felújítottunk, fürdőkáddal felszereltek, 
illetve, ahol a lakók kérték ott zuhanyfülkék 
vannak. A  konyhák bútorokkal berendezet-
tek, mindenhol van gáztűzhely.

A felújítás és a karbantartás hogyan osz-
lik meg a lakók és a Parkom között?

A Németországi Protestáns Egyház 
(EKD), valamint a Svájci Protestáns Egy-
házszövetség és az Európai Protestáns 
Egyházak Közössége egyedülálló pro-
jektjének keretében egy kamion járja vé-
gig Európának a reformáció szempontjá-
ból fontos városait 2016 novemberétől 
2017 májusáig. Két evangélikus város is 
bekapcsolódott a projektbe hazánkban. 
Sárváron február 3-án, Sopronban febru-
ár 4-én és 5-én volt látható a reformációi 
kamion. A bemutatótér mellett a szerve-
zők további programokkal: városnézés-
sel, koncertekkel, reformációi szabaduló 
szobával gazdagították a kínálatot. 

A büki és szakonyi gyülekezet delegá-
ciójával felkerekedtünk, hogy így is részt 
vegyünk a reformáció 500. évfordulójának 
megünneplésében. 

Képriport: 
Februári és márciusi események az evan-

gélikus gyülekezetben:

A büki evangélikus gyülekezet hírei
– Február 26-án 9.30-tól Bükön, 11.00-

tól Szakonyban Szidoly Roland, büki teoló-
gushallgató szolgál gyülekezeteinkben, az 
istentiszteleteken.

– Március 9-től böjti bibiliaórai sorozat in-
dul, melyet böjt minden csütörtökén 16:30-
tól tartunk a büki gyülekezet imaházában.

– Március 11. Budapest – Kőbánya: 
Evangélikus Bábfesztivál, a büki evangéli-
kus bábcsoport résztvételével.

– Március 12-én, 9.30-tól Bükön a családi 
istentiszteleten, 11.00-tól pedig Szakony-
ban szupplikáló teológus szolgál az isten-
tiszteleten. 

Alkalmainkra szeretettel várjuk kedves 
testvéreinket, és minden kedves érdeklődőt! 

Elérkezett az adóbevallások ideje, kérjük 
adójuk 1%-nak felajánlásakor gondoljanak 
egyházunkra, gyülekezetünkre!

Támogatásukat előre is köszönjük!
Blatniczkyné Hammersberg

Ganczstuckh Júlia lelkész

Büki Művelődési és Sportközpont, 
Könyvtára “Közalkalmazottak jogállásá-
ról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. 
§ alapjánállást hirdet a Büki Művelődé-
si és Sportközpont, Könyvtár takarító 
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
határozatlan idejű közalkalmazotti jogvi-
szony. Foglalkoztatás jellege: Rész munka-
idős (6 órás). A  munkavégzés helye: 9737 
Bük, Eötvös utca 11.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 
A Büki Művelődési és Sportközpont, Könyv-
tár takarítása, bérlők fogadása és a bérletek 
kezelése, rendezvények lebonyolításában 
technikai segítség az intézmény Szervezeti 
és Működési Szabályzatával összhangban.

Illetmény és juttatások: Az illetmény 
megállapítására és a juttatásokra a “Köz-
alkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: minimum 8 általános 
iskola, magyar állampolgárság, büntetlen 
előélet

Benyújtandó iratok, igazolások: bizonyít-
ványmásolat(ok), erkölcsi bizonyítvány, 
szakmai önéletrajz, hozzájáruló nyilatkozat 
személyes adatainak a pályázati eljárással 
kapcsolatos kezeléséhez. 

A  dokumentumok benyújtásának határ-
ideje: 2017. március 16.

További információt Tóth Tamás intéz-
ményvezető nyújt, a 0694558409 -os tele-
fonszámon. A teljes kiírás: www.buk.hu

Állás lehetőség

Áttérve egy másik tevékenységükre. 
A  korábbi önálló hulladék begyűjtést és 
számlázást, most felváltotta egy új rend-
szer, amelyben Önök végzik alvállalko-
zóként a begyűjtést, de a számlázást már 
egy központi cég végzi. Kik ők? Illetve Önök 
tudnak-e a számlázások csúszásáról?

A Nemzet Hulladékgazdálkodási Koordi-
náló és Vagyonkezelő Zrt. végzi a számlázást. 
A rengeteg új ügyfél miatt csúszások voltak 
a negyedéves számlázásokban. De folyama-
tosan pótolják. A mi cégünknek ebben nincs 
szerepe, így a reklamációkat is központi ügy-
félszolgálat végzi.

Az új alvállalkozói felállásban lesz 2017-
ben lomtalanítási akció? 

Mint már a közmeghallgatáson jeleztem, 
ebben az évben még két akciót tervezünk, 
melynek időpontjáról értesítjük a büki lako-
sokat. Varga Zsolt
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rendszerét, felújították az Ipar utcát, ugyanitt 
összközműves telkeket alakítottak ki. Tárolót 
építettek az Idősek Otthona udvarára, a te-
metőben kőtárat hoztak létra, támogatták a 
Szent Kelemen templom környékének fel-
újítását. A legnagyobb tavalyi beruházás át-
nyúlik a 2017-es évre, hiszen rövid időn belül 
átadják a Torkos utca 3. alatti új önkormány-
zati intézményt. Itt kap helyet a kormányab-
lak, az épület hátsó részében és padlásteré-
ben pedig garázst és raktárakat alakítottak 
ki. Közel 600négyzetméter hasznos területe 
van az épületnek.

2017-ben működési bevételt 1,4 milli-
árdot tervez az önkormányzat, működési 
kiadásokra gyenge 1,4 milliárdot. Bevételi 
oldalon az idegenforgalmi adóból 300 mil-
lió forintot terveztek, iparűzési adóból 620 
millió a tervezet, gépjármű adó 11 millió, 
építményadó 55 millió, összesen 987 millió 
a tervezett adóbevétel.

A beruházásoknál a fürdőközpont kialakí-
tásánál a gyógyhely pályázatra várnak, mely-
nek a támogatási forrása 1 milliárd lehet, a 
teljes költség meghaladja a másfél milliár-
dot.

A második nagy tétel a sporttelep fel-
újítása. A  Magyar Labdarúgó Szövetség 
támogató határozata már kész, a társasági 
adó befizetésekből lehetne egy új fogadó 
épületet felhúzni, a tervezői költség becslés 
szerint 357 millió forintba kerül.

 Az iparterület kialakítása a város stratégiai 
érdeke. A Nestlé mögötti területen az önkor-
mányzat már vásárolt területeket, amelyek a 
későbbi iparterület alapját képezhetik. A vá-
ros bevételeiben meghatározó az iparűzési 

Fülöp Dezső Evangélikus Alapítványnak 
felajánlott 1% összegét. Egyben kérjük, hogy 
a ebben az évben is támogassák gyülekezeti 
alapítványunkat (Fülöp Dezső Evangélikus 
Alapítvány, adószáma: 18897140-1-18).

A civil szervezeteknek adott 1% mellett, 
felajánlható adónk másik 1%-a is az egyhá-
zak társadalmi szolgálatának támogatására. 
Ezzel a rendelkezéssel még egyszer támo-
gathatjuk embertársainkat!

Magyarországi Evangélikus Egyház 
technikai száma: 0035

Tisztelt Olvasó! Köszönjük, hogy az ed-
digi években a személyi jövedelemadó 1 
%-ának felajánlásával támogatták szerveze-

Fejlesztési tények és tervek a közmeghallgatáson

1%-os felajánlás

Bük Város Önkormányzata elkészítette 
a 2017-es költségvetésének tervezetét. 
Ezt követően közmeghallgatást hívtak 
össze, hogy a város lakói megismerhes-
sék a testületi elképzeléseket.

Dr. Németh Sándor polgármester kö-
szöntötte a résztvevőket a közmeghallga-
táson, majd jelezte, hogy egy rendkívüli 
testületi ülést tartanak, ennek megfelelően 
megállapította a testület határozat képessé-
gét, hiszen valamennyi képviselő jelen volt.

A második napirendben a 2017-es költ-
ségvetés fő irányairól beszélt a polgár-
mester. A  város gazdálkodását, fejlődését 
alapvetően a pénzügyi lehetőségek befo-
lyásolják.

2016-ban az idegenforgalmi adóból be-
folyt érték 269 millió forint, ami a vendégéj-
szakák növekedését jelzi. Sajnos 2017-ben 
csökken az idegenforgalmi adó állami ki-
egészítése, mert eddig 1 forint55 fillért adott 
az állam minden beszedett egy forint után, 
most ennek a mértéke 1 forintra csökken le. 
Ez Büknek 130 millió forint kiesés lesz.

Sajnos az állami elvonások növekvő ten-
denciát mutatnak, 2010-ben az elvonás 32 
millió volt, most ez 203 millió forint lesz, 
még ehhez hozzájön az idegenforgalmi adó 
elvonás130 milliója.

A beruházások, felújítások több,mint 500 
millió forintot jelentettek az elmúlt évben, 
ezzel a város vagyona jelentősen gyarapo-
dott.  Az egyik beruházás a Bük 9-es kút fúrá-
sa volt, melyet az önkormányzat és a magyar 
állam, a két tulajdonos finanszírozott, több 
mint 100 millió forint értékben. Felújították 
a főzőkonyhát, kicserélték az óvoda fűtési 

Tisztelt támogatóinknak köszönjük a 2015. 
évi személyi jövedelemadójukból a Büki 
Művelődési és Sportközpont, Könyvtár-
nak felajánlott 1 %-os összegét. Kérjük, hogy 
ebben az évben is támogassa intézmé-
nyünket! (Büki Művelődési és Sportközpont, 
Könyvtár – adószáma: 16866397-1-18)

Tisztelt színházbarátok! Az idei évben 
is köszönettel vesszük, ha adójuk 1 %-val 
támogatják a Sok-szín-pad Társulatot. A be-
folyt összeget díszletek, jelmezek vásárlásá-
ra fordítjuk. Adószámunk: 18898914-1-18 
Köszönjük!

Megköszönjük tisztelt támogatóinknak 
a 2015. évi személyi jövedelemadójukból a 

adó, így a jövőre gondolva kész tervekkel 
kell rendelkezni egy estleges fejlesztésre.

A bükfürdői csapadékvíz elvezetés meg-
oldása szükségszerű. Össze kell hangolni a 
városrészi központ kialakításával. Most az 
önkormányzat egy új közbeszerzési eljárást 
ír ki, amely ütemezetten tervezi a kivitele-
zést. A  teljes beruházás összege megha-
ladja a háromszáz-háromszázötven millió 
forintot, most az első ütemben az állam ál-
tal biztosított 112 millió forintot használnák 
fel, melyet az adósság konszolidációban 
részt nem vevő önkormányzatok kapnak. 
A második ütemben kapott 112 millió forin-
tot pedig járda és a kerékpárút felújítására 
fordítja az önkormányzat. A  Hétforrástól a 
Fehérló étteremig szeretnék megújítani a 
járdát és kerékpár utat. A Széchenyi park fel-
újításához 100 millió forint pályázati pénzt 
vár az önkormányzat. A  Kossuth utcában 
tavaly a fenyőfákat kivágták, az idei évben 
a szakemberekkel konzultálva az itt lakók 
választották ki a rossz talajt is eltűrő fafajtá-
kat. A Családsegítő Szolgálat beköltözött a 
hivatal épületébe. A régi épületet lebontják. 
A  vasút melletti járda felújítása tavasszal 
megvalósul. Elkészült a terv a bükfürdői fű-
tött buszváró építésére.

2017. szeptemberétől önálló bölcsődei 
csoport indul az óvodában, ahol 20 hetes 
kortól fogadhatják a gyerekeket.

A város tervezett bevételei és kiadásai 
összhangban vannak, az önkormányzat ren-
delkezik annyi megtakarítással, ami biztosí-
tani tudja a kormányzati és uniós pályázatok 
önrészét.

Varga Zsolt

tünket. Kérjük, legyenek segítségünkre eb-
ben az évben is. Büki Horgász Egyesület 
Adószám: 18893469-1-18

Tisztelt Bükiek! Az egyesületünk ezúton 
köszöni a korábbi felajánlásokat, kérjük Önö-
ket az idei évben is támogassa munkánkat 
a felajánlásával! Büki Városvédő és Szépítő 
Egyesület. Adószám: 19244064-1-18

A Büki Női Kar Egyesület tisztelettel 
megköszöni a tavalyi évben kapott adók 
1%-át   106.551,-Ft-ot, melyet pályázati ön-
részként használtak fel. Az idei évben is 
várjuk támogatásukat, hogy Bük kulturális 
életét tovább színesíthessük műsorainkkal.  
Adószámuk: 18886724-1-18.
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Giczi Ildikó – nehezen meghozott döntést 
követően – szakított a hagyományokkal, 
s női előadót hívott az estére. Mohamed 
Fatima és táncosa, illetve a hölgyekből 
verbuválódott háttér szereplők szuper 
hangulattal koronázták meg az asszonyok 
farsangját. Sokaknak tartozunk köszönet-

helynek, ahol Tv, rádió, zenelejátszó eszköz 
található a szobákban, helyiségekben jog-
díjat kell fizetni. 

Pl.: egy 4 szobás szállás esetében ez 
44940 Ft/év a tagjainknak ugyanez kedvez-
ményesen 6872 Ft/év. 

Tagjaink megjelennek a szövetség szál-
lásfoglaló honlapján (www.bukfurdoszalla-
sok.hu) jutalék és egyéb díj nélkül.

Tagjaink jogosultak az önkormányzat ál-
tal szálláshelyek minőségi fejlesztésére kiírt 
pályázatra, amelyben az egész évben befi-
zetett IFA 50%-át visszaigényelhetik.

nálva az Iparos kör elnökétől érdeklődtünk a 
kör tevékenységéről. Németh Sándor Dazsa 
elnök elmondta, hogy a Büki Iparos Kör a 
város legrégibb közössége. 1908-ban alakult 
meg az Iparos Kör. Hagyományosan az Ipa-
ros Bált minden évben február első szombat-
ján tartják. Az elmúlt évek kisebb létszáma 
után az idén ismét telt ház volt. Az Iparos Kör 
munkájáról az elnök elmondta, hogy szeren-
csére a létszáma a szervezetnek nem csök-
kent, jelenleg 160-an vannak. Szervezetileg 

Dr. Bubó Ursulával a Hattyúk taván

Felhívás szobakiadóknak!

Hagyományos Iparos Bál 

Csinos hölgyek jókedvvel, házi sütemé-
nyek vidító italokkal, pajzán dalok vi-
dám produkciókkal, tombola rengeteg 
nyereménnyel, s sztárvendég fantasz-
tikus hanggal – ez a büki Asszonybál, 
ahol csak pár kivételes férfiegyénnek 
jut az a megtiszteltetés, hogy szórakoz-
tassa a bálozó lányokat, asszonyokat. 

Idén a Rábamenti Citerások és a visszaté-
rő Háncs Néptánccsoport tagjai tették meg, 
akik ezen az estén a népi gúnyát otthon-
kára, balett ruhára és fürdőrucira cserélték 
nagy örömünkre. Mesehősként Dr. Bubó, 
Ursula és renitens betegei elevenedtek 
meg a színpadon. Kabaré jelenetük rávilágí-
tott arra, hogy a jó pálinka infúzióban is itat-
ja magát és inkább ezt használjuk orvosság-
ként, mint a többi mai csodaszert. Sajnáltuk, 
hogy az aktív Fürdős csapatot az influenza 
és a tüdőgyulladás megtizedelte az idén, 
hiányzott zenés műsorszámuk. Na de majd 
jövőre! J Talán a legnagyobb nehézséget az 
jelenti minden évben, hogy titok és homály 
fedje a sztárfellépő személyét. A főszervező 

Engedje meg, hogy bemutassuk Önnek 
a Büki Szobakiadók Szövetségét.

Szövetségünk célja a magánszálláshely 
kiadók érdekképviselete.

Mit nyújt a szövetségünk a tagoknak?
Képviseli, a tagok érdekeit a hivatalos 

szervek felé, érvényesíti a tagok érdekeit.
Jól működő kedvezmény intézményhá-

lózatunk révén szálló vendégeinek számos 
kedvezményt tud biztosítani éttermek, 
szolgáltatók árából.

Jelentős kedvezményt biztosítunk az 
Artisjus jogdíj fizetéséből (minden szállás-

Bük város legrégebbi szervezete az Ipa-
ros Kör rendezte az elmúlt hét végén a 
hagyományos Iparos Bált a Fürdő Étte-
rem Mediterrán termében.

A báli megnyitón Németh Sándor Dazsa 
elnök és Dr. Németh Sándor polgármester 
köszöntötte a báli közönséget. Majd a szom-
bathelyi Ungaresca Együttes mutatta be tánc 
összeállítását. A bál vendégművésze Aradsz-
ky László volt, aki fergeteges hangulatot va-
rázsolt a terembe. A bál lehetőségeit kihasz-

tel: a tombolanyeremények felajánlóinak, 
a szereplőknek, intézményünk valamennyi 
munkatársának, közfoglalkoztatottjának és 
az önkéntes segítőknek, akik reggel, este, 
hajnalban flottul előkészítették és lezárták 
ezt a fergeteges bált. Haizler Lászlóné

fotó: Büki László vaskarika.hu

Milyen költségei vannak a tagságnak?
Éves tagdíj 10.000 Ft/év.
A kedvezmény mappa és kulcstartó díja 

egyszeri díj 1.000 Ft/ mappa és kulcstartó.
Kedves szállásadó! A fent leírt kedvez-

mények úgy gondoljuk Önt is érdekelhetik, 
ezért javasoljuk lépjen be tagjaink közé és 
részesüljön Ön is a tagság nyújtotta elő-
nyökben.

További információt a 06 30 44 20  160 
telefonszámon kérhet.

Németh Gyula
elnök

a Büki Művelődési és Sportközpont, Könyv-
tárhoz tartoznak. Bár nem önálló jogi szerve-
zetként működnek, de a helyi pályázatokon 
részt vehetnek. Az Iparos Kör tagjaival min-
den büki rendezvényen találkozunk. Van egy 
támogatási szerződésük az önkormányzattal, 
hogy a Koczán ház rendezvényeit kiemelten 
segítik. Minden évben megtartják a nyugdí-
jas összejövetelüket a Vadász vendéglőben, 
idén nyolcvanheten vettek rajta részt. Már 
készülnek a jövő évi 110 éves évfordulójukra.

Farsangoltak az asszonyok
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A szakközépiskola 11. évfolyamos sza-
kács és pincér tanulói február 3-án tar-
tották szalagtűző ünnepségüket a Mű-
velődési Központ színháztermében. Az 
iskola zászlajával bevonuló végzősök a 
színpadon sorakoztak fel a reflektorfény-
ben. Szüleiket, vendégeiket Hárominé 
Orbán Erika igazgatóhelyettes köszön-
tötte és elevenítette fel a szalagavatók 
hagyományát. 

A tanulmányok befejezését jelképező 
kis szalag összetartó erejére hívta fel a diá-
kok figyelmét, akik összekovácsolódott kis 
csapatként bizonyára büszkén viselik azt a 
tanulmányok befejezéséig. Orbán Gábor 10. 
évfolyamos diák verssel köszöntötte a diák-
társakat. Pócza Csaba igazgató ünnepi  gon-
dolatai a felnőtté váló diákokhoz szóltak. Az 
iskola vállalta, hogy alkalmazható tudást ad 
nekik, mellyel az életben elérhetik céljukat. 
Kérte az ünnepelteket, hogy mindig legyen 
előttük kitűzött cél, melyért küzdeni kell. Cél-
jukat elérve azonban boldog felnőttekként 
élhetnek majd. A  szülőknek megköszönte 
az együttműködést a diákévek során és azt 
kívánta nekik, leljék sokáig örömüket gyer-
mekeikben. Az ünnepség megható percei 
voltak, amikor a diákok osztályfőnöküknek, 
igazgatójuknak, a város polgármesterének 
és szakoktatóiknak adták át a kis szalagot, va-
lamint Laczó Csilla osztályfőnök a huszonkét 
– 15 pincér és 7 szakács – végzősnek tűzte 
fel a végzősök jelképét. Reseterits Enikő társai 

„Nem adom fel, mindig küzdeni kell,...”

szívem nem adom fel, hiszen mindig küzde-
ni kell”. A dal alatt pedig fényképes összeállí-
tással elevenítették fel az elmúlt két és fél év 
legemlékezetesebb iskolai pillanatait. A mű-
sor után a Fürdő Étteremben folytatódott a 
rendezvény. A színvonalas nyitótánc után a 
diákok szüleikkel, majd tanáraikkal táncoltak. 
A  vacsorát követően nagyon jó hangulatú 
szalagavató bálban szórakoztak az egybe-
gyűltek. 

Baloghné Simon Erika
Fotó: Házi Zsolt

Fotó: Házi Zsolt

nevében mondta el érzéseit versben. Az ün-
nepi pillanatokat hamarosan a humor percei 
váltották fel. A pincér(nők) az ABBA együttes 
zenéjére mutatták meg eddig tanult ismere-
teiket, terítették meg nagy lelkesen az aszta-
lokat. Őket a szakácsok szintén zenés össze-
állítása követte, melyben megismerhettük, 
hogy a konyhai eszközök mennyi mindenre 
alkalmasak a főzésen kívül – főként hang-
szerként. Közös dalukban kifejezték eddigi 
életük álmait, néha kudarcait, és megfogal-
mazták céljukat: „küzdeni fogok, míg bírja 

műves foglalkozásokkal, locsolóversekkel, 
terem és folyosódíszítéssel. Áprilisban a Föld 
napján a környezettudatosságra hívjuk fel 
a figyelmet programjainkkal. Az édesanyák 
köszöntése Anyák napján a legmeghatóbb 
feladatunk. A Madarak és fák napját a termé-
szetben töltjük játékos feladatokkal. A  tan-
év végi tanulmányi kirándulásokon hazánk 
egy-egy tájegységével, városával ismerked-
nek az évfolyamok diákjai, valamint váro-
sunk szabadidős létesítményeit használják ki 
sportolási célzattal. Tanulmányi és sportver-
senyeken folyamatosan jelen leszünk, alsó 
tagozatos munkaközösségünk pedig már-
ciusban megrendezi a hagyományos Fel-
sőbüki Nagy Pál Alsó Tagozatos Tanulmányi 
Versenyt a környékbeli iskolák kisiskolásainak 
részvételével. Nagyobb megmérettetések a 

Iskolai programok a második félévben
A farsangi rendezvényekkel vette kezde-
tét a tanév második félévének mozgal-
mas időszaka. Felsősök és alsósok búj-
nak maskarába ezeken a programokon. 

Három témahéten bővítjük célzottan 
is a tanulók ismereteit. Márciusban a Pénz-
ügyi tudatosság és gazdálkodás hete, ápri-
lisban pedig a Digitális témahét, valamint 
a Fenntarthatóság – környezettudatosság 
témahete lesz a különböző tagozatokon. 
Ünnepeinket méltó módon igyekszünk 
megünnepelni – március 15-én a forrada-
lom és szabadságharc 169. évfordulójára 
emlékezünk, március 22-én, a Víz napján raj-
zokkal hívjuk fel a víz fontosságára a figyel-
met. Április 11-én a Költészet napját verses 
összeállítással köszöntjük. A  tavaszi szünet 
előtt a Húsvéti ünnepkörre készülünk kéz-

6. és 8. évfolyamosokra várnak, hiszen ők az 
Országos Kompetenciamérésben vesznek 
részt idegennyelvi, szövegértési és matema-
tikai képességeik felmérése céljából.

A szakközépiskolások életében is jelentős 
a második félév, hiszen a 11. évfolyamosok-
nak ünnepléssel, a szalagavatóval kezdődik, 
majd a vizsgákra készülés szorgos időszaka 
következik. Május elején vesznek búcsút az is-
kolától és május végén teszik a szakmai képe-
sítővizsgákat – írásban, szóban és gyakorlat-
ban. A kilencedikesek áprilisban szintvizsgán 
adnak számot a szakmára termettségükről.

Azt gondolom, hogy a szorgalmas tanu-
lás mindennapjai mellett bőven lesz lehető-
ségük a diákoknak a szabadidejük hasznos 
eltöltésére, ismereteik bővítésére is. 

Baloghné Simon Erika

8         2 0 1 7 .   f e b ru á r   2 4 .



Büki Újság  Büki Újság

Az iskola alsó tagozatosainak farsangi 
délutánján nagyon jól szórakoztak a leg-
kisebbek. Az első és másodikosok jelme-
zes felvonulásával kezdődött a mulatság. 

Nagyon ötletes jelmezekbe bújva, kis 
versikékkel mutatkoztak be a gyerekek. 
Eljöttek a hercegnők, cowbojok, focisták, 
mesehősök, varázslók, különféle kockák, 
csontvázak. A szülőkből álló zsűrinek bizony 
nem volt könnyű dolga, hogy osztályon-
ként megkeresse a legszebb jelmezeseket. 
Díjazottak lettek: a kockásfülű nyúl, a lego-

Itt a farsang, áll a bál

ták. A 4.b osztályosok pedig a Büki Híradót 
mutatták be, amelyben kapcsolták az idő-
sek otthonát, ahol állt a bál, majd a suliba 
is bekukkantottak, de az utcák tisztaságára 
is felhívták a figyelmet. A  Koczan-házban 
Dzsepetto serénykedett, és 26 kis Pinokkió-
val járta a táncot. A tombolán nyertek a sze-
rencsések, táncolás közben pedig éhüket 
és szomjukat oltották a büfében a farsango-
zók. Köszönet a szülőknek, támogatóknak a 
tombola felajánlásokért, és a finom sütikért!

Baloghné Simon Erika

Büki Híradó a színpadon

szervíz, a korong, Albert Eistein, a zsírkréta, a 
tükörtojás, a strandpapucs, a madárijesztő, 
az űrhajós, a tornádó, az aranyhal, a polip. 
Különdíjat kapott a gazda, a pingvin, a fagyi 
árus, és a répa. A  harmadik-negyedikesek 
pedig jelenetekkel szórakoztatták a népes 
közönséget. A  3.a osztályosok egy iskolai 
napjukat mutatták be életképekben, amit 
természetesen bulival zártak. A  3.b-sek sa-
ját készítésű afrikai álarcok mögé bújva, 
fűszoknyában jártak törzsi táncot. A 4.a-sok 
is tanulás helyett a vidám táncot választot-

ember, sajnos kudarcok sorozatával. A  har-
madik kívánság a szépség volt. Ken képében 
természetesen Barbie kegyeibe férkőzött 
horgászunk. A  hatodikosok Mese-Matinéra 
hívták a nézőket Garfield kalauzolásával. Ku-
kori és Kotkoda ébresztette a csapatot, majd 
a Gumimacikkal fociztak a fiúk, a lányok pe-
dig mókuslányokként riszáltak rendesen. 
Közben megjelent Micimackó is, valamint 
Dr Bubó is rendelt Ursulával, okos tanácso-
kat adva a betegeknek. A  nagy Ho-ho-hót 
pedig a tóparton tilosban horgászva kap-
ták el Gógyi felügyelőék, akiket a dalmaták 
és Szörnyella kergetett el. Műsoruk végén 
repülőszőnyegen utaztak, hisz várja őket a 
Aladdin világa! A hetedikesek meglepetésre 
szintén a nagy Ho-ho-hóval kezdték előa-

Mesebeli karnevál
A felső tagozatos diákjai január utolsó hét-
végéjén farsangoztak. A  nyolcadikosok 
által szervezett rendezvényen a mesék bi-
rodalmába vetették be magukat a diákok. 

A nyolcadikosok témaként ugyanis a „me-
sefilmek” címet adták meg. Az évfolyamok 
tanulói osztályfőnökeikkel nagyon ötletes 
produkciókkal rukkoltak elő, amelyekben 
szemmel láthatóan nagyon jól érezték ma-
gukat a szereplő gyerekek. Az ötödikesek 
műsoruknak a Három kívánság címet adták, 
hiszen a Nagy Ho-ho-hó három kívánsága 
elevenedett meg a színpadon. Lett is belőle 
Törperős, akit természetesen elkísért a Hu-
pikék törpikék népes hada. Majd lett Frédi, 
a kőkorszaki szaki, aki megmutatta, hogyan 
is keres feleséget magának egy nagy és erős 

dásukat, aki nagyon ügyesen kifogott egy 
aranyhalat, majd a Tini-Nindzsa teknőcök 
„táncoltak”, aztán hegedűszóra érkeztek a 
Hupikék törpikék. Zárásként a Van valami a 
levegőben című dal büki hetedik évfolyam-
ra átírt változatát hallottuk. Az évfolyamok 
bemutatkozása után a nyolcadikosok ha-
gyományos – nagyon szép, színvonalas – ke-
ringője nyitotta meg a táncot. A tombolahú-
záson nagyon sok értékes nyeremény talált 
gazdára. Köszönet a felajánlásokért a támo-
gató fürdőknek, szállodának, szabadidőpark-
nak és a szülőknek! A discoban hamar tető-
fokára hágott a hangulat. Vidáman táncoltak, 
énekeltek együtt a felsősök, a ráadások rá-
adását is kihasználva buliztak nagyot!

Baloghné Simon Erika
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Az idősebbeknél mosonmagyaróvári, 
a fiatalabbaknál szentgotthárdi siker-
rel zárult a 2017-es dr. Szalai Ferenc 
Emléktorna. Az U14-es korosztályban 
bronzéremmel zárt a BRUFK.

Bük hajdani háziorvosára, sportveze-
tőjére, Dr. Szalai Ferencre emlékezve két 
korcsoportban rendezett utánpótlás lab-
darúgó tornát a Büki Művelődési és Sport-
központ Könyvtár a Büki Régiós Utánpót-
lás Futball Klubbal karöltve 2017.02.19-én 
a helyi sportcsarnokban.

Az U14-es korcsoportban, a 2003-
2004-ben születetteknél, az A-csoportban 
zajlott kiegyenlítettebb küzdelem, a házi-
gazda BRUFK mellett a Szentgotthárd és 
a Mosonmagyaróvár pályázott jó eséllyel 

Dr. Szalai Ferenc Emléktorna

Díjátadó – középen Dr. Németh Sándor polgármester és Szalai Márton Devecser-Lukácsháza mérkőzés

A bronzérmes BRUFK csapat

a döntőt érő csoport győzelemre, végül a 
kiegyensúlyozottabb teljesítményt nyújtó 
mosoniak kerültek a fináléba, ahol a B-cso-
port meglepetés gárdájával, a Lurkó UFC 
második együttesével találkozhattak. Az 
MTE itt sem bízott semmit a véletlenre, 
végig kézben tartva a mérkőzést szerezte 
meg a győztesnek járó serleget. A bronz-
meccset a BRUFK nyerte a Lurkó I. csapa-
tával szemben.

Az U8-asoknál is alaposan körbe verték 
egymást a csapatok, a végelszámolásnál 
a Szentgotthárd, a SFAC és a Lurkó is 10 
ponttal állt. Az egymás elleni eredménye-
ket és a gólkülönbséget is számítva végül 
ez lett az első három sorrendje is.

A helyezetteknek, érmeseknek járó dí-

jakat dr. Szalai Ferenc fia,  Szalai Márton, 
valamint Bük város polgármestere, dr. Né-
meth Sándor adták át.

A torna végeredménye az U14-es kor-
csoportban:  1. Mosonmagyaróvár, 2. Lur-
kó II., 3. BRUFK, 4. Lurkó I., 5. Szentgotthárd, 
6. Haladás Futsal, 7. Nebuló, 8. Király, 9. SC 
Sopron, 10. SFAC.     Különdíjasok. Legjobb 
kapus:  Gaál Áron (Szentgotthárd).  Leg-
jobb mezőnyjátékos: Bertók Raul (Moson-
magyaróvár). Gólkirály: Markó Máté (Lurkó 
I.) 8 találattal.

A torna végeredménye a az U8-asok-
nál: 1. Szentgotthárd 10 pont (9-2), 2. SFAC 
10 pont (9-3), 3. Lurkó 10 pont (8-2), 4. Lu-
kácsháza 7 pont, 5. BRUFK 6 pont, 6. Deve-
cser 0. pont.

http://www.buk.hu/hu/kiirt-palyazatok/
egyeb-13/2017-evi-palyazati-felhivas-ci-
vil-szervezetek-reszere-142.html?=1

A pályázat benyújtási határideje: 2017. 
március 8. (szerda) 11.00 óra. A pályázato-
kat a következő címre kell eljuttatni: Büki 
Közös Önkormányzati Hivatal (9737. Bük, 
Széchenyi u. 44.) Molnár Zoltán pályáza-
ti-referens.

Felvilágosítás kérhető a pályázatokkal 
kapcsolatban a 94/558-042-os telefonszá-
mon.

Pályázat büki civil szervezeteknek
Bük Város Önkormányzata fontos fel-
adatának tekinti a helyi feladatok 
végrehajtásában résztvevő civil szer-
vezetek támogatását, ezért a korábbi 
évekhez hasonlóan 2017. évre is meg-
hirdeti pályázatát azok támogatására.

Pályázati űrlapok igényelhetők a Büki 
Közös Önkormányzati Hivatalban  Bük, Szé-
chenyi u. 44., illetve letölthetőek az Önkor-
mányzat honlapjáról www.buk.hu honlapjá-
ról (Közérdekű/pályázatok/kiírt pályázatok/
egyéb menüpontban) az alábbi linken:

www.buk.hu

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

Kapcsolat: 06 20 431 37 37
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Ismét sikerült fényes érmet szereznünk egy országos baj-
nokságon. Varga Dorottya második helyezést ért el az U23-
as magyar bajnokságon.

Két sima győzelem után, csak a döntőben tudta megállítani őt 
a jóval rutinosabb ellenfele, így övé lett a szépen csillogó ezüs-
térem.

Nagyon szép eredmény ez Dorkától mivel még csak 18 éves. 
Bizakodásra ad okot a jövőre nézve. Ugyanazon a napon, és egy 
időben rendezték a kötöttfogású területi diákolimpiai selejtezőt. 
Három versenyzőt indított csapatunk a versenyen. Mindhárman 
bronzérmet szereztek.

Érmeseink: 
Diák korosztályban: Csonka Dominik 29kg, Kovács Bálint 46kg
Serdülő korosztályban: Csonka Bence 46kg
Reméljük, hogy a szabadfogású selejtezőn még jobban fo-

gunk szerepelni.

Újabb Büki Birkózó Club sikerek
2017.02.12. Kaposvár U23-as Női Országos bajnokság

Dorka a dobogón

2017. január 28-án a Büki Művelődési és Sportközpont, 
Könyvtár adott otthont az első diák utánpótlás sakk verseny-
nek. A versenyzők Bükről, Bőből, Tompaládonyból érkeztek. 
A játékvezető Néveri Tibor, a gyermekek oktatója volt.

1, Szőnye Máté Bő 6 pont
2, Kovács Kevin Bük 5,5 pont
3, Gángó Máté Tompaládony 5 pont

A fiúk között két kislány is nagyszerűen szerepelt Bodó Anna 
4 pontot, Bodó Sára 3,5 pontot szerzett. Jól szerepelt Ható Kristóf 
(4 pont), valamint Józsa Péter (4 pont). A következő versenyt má-
jusban, Bőben rendezik.

A versenyt szervezte és szponzorálta a BTK Sakk Szakosztálya.
Dániel Tibor szakosztályvezető

I. Répce Kupa
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2017. MÁRCIUS 24-26. 

ALAKREFORM 
TÁBOR 
Ár: 69.990 Ft / fő  (3 nap/2 éj)
Napi jegy: 24.990 Ft / fő

Információ:
06 94 558 030 • event@caramell.hu

H-9740 Bükfürdő, Európa út 18.

Tel.: (00 36) 94 558 030 • Fax: (00 36) 94 558 031 
 info@caramell.hu • www.caramell.hu
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