
Ezt követően Boros László Attila, a Büki 
Gyógyfürdő Zrt. vezérigazgatója mondta el 
ünnepi beszédét. A szónok kiemelte: „Szá-
mos vívmánya volt az 1848-49-es forrada-
lom és szabadságharcnak, amelyek a mai 
életünkre is kihatnak. De ne feledjük azt, 
hogy önzetlenül és kiváló emberek vívták 
meg a forradalmat…. Ez a nap a nemzet 
egységéről és a szabadság csodálatos esz-
ményéről szól. Közös és becses értékünk az 
egység, amelyet óvnunk kell. Élni és éltet-
ni kell nap mint nap ennek hagyományát, 
hogy továbbörökítsük unokáink, gyerme-
keink szívében. Ettől vagyunk, ettől leszünk 
magyarok és szabad európaiak. A szabad-

1848-49 hőseit ünnepeltük a Templom parkban

ság eszményét, a nemzet ügyét sokszor 
megpróbálták és megpróbálják egymással 
szembeállítani. Az igazság az, hogy egy-
más nélkül ez a kettő nem létezik. Egymás 
nélkül a szabadság eszméjét és a nemzet 
ügyét nem is lehet értelmezni.”

A Sok-Szín-Padból Pataki Laura és Varga 
Krisztián  versekkel, a Smooth Art Trio mű-
vészei pedig dalokkal emelték az ünnep 
hangulatát.

A megemlékezés végén az önkormány-
zat, a közintézmények és civil szervezetek 
képviselői helyezték el koszorújukat az em-
lékműnél.

Varga Zsolt

Bükön a hagyományoknak megfelelő-
en a Templom parkban, az 1848-49-es 
emlékműnél gyülekeztek az ünneplők. 
Galambos Ferencné köszöntése után a 
Himnuszt énekelték el a résztvevők.

Koszorúznak a város vezetőiBoros László Attila ünnepi beszéde

Az emlékezés koszorúi

Márciusi számunk tartalmából: 
Óvodai beíratás 3. oldal
Pályázati felhívás szobakiadóknak 4. oldal
Húsvéti evangélikus üzenet 5. oldal
Bánszki Péter Bükfürdő Turizmusáért díja 6. oldal
Mesék Devecsery László mellényzsebéből 7. oldal
Iskolai március 15-i ünnepség 8. oldal 
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Boros László Attila új vezérigazgatóként 
decemberben érkezett a Büki Gyógy-
fürdő Zrt. élére. Az eltelt időszakról és 
fürdő terveiről szól a márciusi és áprilisi 
cikkünk.

Ön pont egy olyan időszakban érkezett 
a fürdőhöz, amikor Nyugat-Dunántúlon 
szinte minden menedzser panaszkodik, 
hogy nehéz munkaerőt találni, és fokozot-
tan érvényes ez a turizmusra. Ausztriának 
nagy az elszívó hatása, elsősorban az oszt-
rák bérekkel nehéz konkurálni. Van megol-
dásuk a problémára?

Boros László Attila:
Törekszünk a megoldásra, és több síkon 

gondoljuk a megoldást megtalálni. 
Az egyik az az, hogy az idei évet egy 10 

%-os béremeléssel kezdtük, hiszen az auszt-
riai munkavállalás egyik legvonzóbb eleme 
a magasabb bér. Nyilván ehhez Ausztriában 
egy drágább életvezetés, magasabb megél-
hetési költségek, illetve egy sokkal szigorúbb 
munkafegyelem is járul, mint Magyarorszá-
gon ez általában megszokott. Mi abban hi-
szünk, hogy a Büki Gyógyfürdőben jó érzés, 
kellemes lesz dolgozni, és jó dolog már most 
is itt dolgozni, ehhez csatlakozva pedig sze-
retnénk a bérezést is a lehető legversenyké-
pesebben tartani. Az idei évben is terveztünk 
az említett 10 %-os béremelésen felül két 
körben olyan béren kívüli juttatásokat, olyan 
bértömeg kifizetéseket, amelyek a társaság 
működésétől, a gazdálkodástól függően to-
vábbi juttatásokat biztosítunk a munkavál-
lalóknak. Ezen kívül pedig nagyon fontos az, 
hogy a képzéseket, lehetővé tesszük azok-
nak a kollégáinknak, akiknek a munkájához 
ez szükséges és versenyképességünket is 
növeljük.

Decemberi riportunkban beszéltünk a 
belépőjegyeknek a bonyolultságáról, hi-
szen nagyon sok féle jegy volt, és nem volt 
könnyű eligazodni. Történt valamiféle vál-
tozás?

 Boros László Attila:
Január 1-től jelentősen egyszerűbb lett a 

Büki Gyógyfürdő jegyár struktúrája. Egy ár-
korrekciót itt is végre kellett hajtani, hiszen a 
megemelkedett költségeket, illetve azokat a 
többlet szolgáltatásokat, amelyeket az idén 
többletként fog nyújtani az eddigiekhez 
képest a fürdő. Új medencéket helyeztük 
üzembe például, ezeknek nyilván a még 
versenyképes, de már az eddiginél egy pi-
civel magasabb árát meg kellett képezni. Az 
eddigi forgalmunk az idei évben azt mutat-

Tervek, tények a fürdő életében

A fürdő madártávlatból

ja, hogy az áremelés semmilyen visszaesést 
nem okozott a vendégforgalomban az első 
két hónapban. A jegyár struktúra pedig any-
nyiban egyszerűsödött, hogy a fürdőnek 3 
zónája van, és eddig gyakorlatilag ennek a 
3 zónának mindenféle kombinációja külön-
böző jegyárakat eredményezett. Annyiban 
egyszerűsítettünk, hogy a gyógyfürdő és 
az élményfürdő belépőjegyeit egy árszintre 
hoztuk, és így gyakorlatilag következő lépés-
ként bármelyik zóna, bármelyik másik zóná-
val kombinálva, ugyanolyan áron kapható. 
Tehát most már vannak egy zónás, kettő zó-
nás és a teljes, mindhárom zónára érvényes 
szuper kombi jegyeink. Most már jogosult-
sági csoportonként szerepelnek a jegyek. 
A  felnőttek által kiválasztható összes jegy 
egy csoportban van, a gyerekeket érintő ösz-
szes jegy egy csoportban van, és ezen belül 
is egyszerűsödött, mert egy zóna, két zóna 
vagy három zóna tetszik meg a vendégnek, 
az alapján tud választani. Bízunk benne, hogy 
a beléptetés, a választás és a jegyvásárlás is 
sokkal gyorsabb lesz.

Ön, amikor érkezett, azt mondta, hogy 
egy közvetlenebb kapcsolatot kíván ki-
alakítani a fürdő és a város között, illetve 
Ön is aktívan szeretne bekapcsolódni Bük 
társadalmi életébe. Találkoztunk Önnel az 
adventi ünnepen, március 15-én, az egyéb 
városi rendezvényeken, fórumokon.

Boros László Attila:
Ez egy nagyon izgalmas terület, ahol azt 

gondolom, hogy még mindig nagyon sok le-
hetőség van a fürdő és a város, fürdő és a kör-
nyezete együtt éltetésének. Ebben nagyon 
fontos szerepe van azoknak a partnereinknek, 
akár városi intézményként, akár magántulaj-

donban lévő, vagy közösségi tulajdonban 
lévő szállodák, szállást adók, egyéb attrakciók 
itt Bükön vagy a környéken. Valóban úgy ér-
telmezzük a Büki Gyógyfürdőt, hogy a deszti-
náció legnagyobb attrakciója, a legnagyobb 
vonzereje, s ennek megfelelően is állunk 
hozzá minden kezdeményezéshez, minden 
megkereséshez. Magunk is nagyon sok ilyen 
kezdeményezéssel élünk a partnereink felé. 
Lesznek az évfordulók, a városi jubileum és a 
fürdő 55. szülinapja alkalmából is rendezvé-
nyek. Ezt augusztus 18-19-20-án fogjuk majd 
ünnepelni kiemelt programsorozattal, illetve 
ami szintén újdonság lesz, hogy szintén a nyi-
tottság jegyében közösen kezdeményeztük 
az együttműködést a művelődési központtal. 
Félig meddig bejönnek a gyógybornapok a 
fürdőre, a fürdő pedig kimegy itt a gyógy-
bornapokra. A  vendégeknek számos benti 
programmal is kedveskedünk. Lesznek felál-
lított színpadok, lesznek külön könnyűzenei 
programok bent a fürdőben, napközben is. 
Mindent megteszünk azért, hogy a napköz-
ben bent fürdőző vendégeket kicsábítsuk a 
kinti esti színvonalas programokra. Azt gon-
dolom, hogy Bük városa nagyon büszke lehet 
erre a programsorozatra, és ebben ott lesz a 
fürdő is, nagyon markánsan jelen leszünk a 
gyógybor napokon. A 10 éves városi jubile-
umon, illetve az 55 éves fürdő születésnap 
kapcsán is rengeteg programmal készülünk, 
ezeknek egy része még kidolgozás alatt van, 
formálódik. Még nem szeretnék ezekről be-
szélni, de azt gondolom, hogy méltó lesz a 
Büki Gyógyfürdőhöz, Magyarország második 
legnagyobb gyógyfürdőjéhez, és az 55 éves 
évfordulóhoz ez a rendezvénysorozat.

Varga Zsolt
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Felhívás!

Az adomány átadói Boros László Attila, Schaffer Adrienn – az átvevő Pócza Gabriella intézményvezető

A büki Csodaország Óvoda, Egységes 
Óvoda – Bölcsőde és Közétkeztetést El-
látó Intézményben történő óvodai be-
íratásra. 9737 Bük, Széchenyi u. 23. Tel.: 
94/558-456

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 
2017/2018. nevelési évre történő óvodai be-
íratásra az alábbiak szerint kerül sor a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 
(Nktv.) és a nevelési-oktatási intézmények 
működéséről és a köznevelési intézmények 
névhasználatáról 20/2012. (VIII. 31.) EMMI 
rendelet 20.§-a szerint:

1. Az óvodai beiratkozás időpontja: 
2016. április 20. (csütörtök) 8-16 óráig,
2016. április 21. (péntek) 8-16 óráig,
2016. április 24. (hétfő) 8-16 óráig.
Helyszíne: 9737 Bük, Széchenyi u. 23. 
2. A  szülő köteles azokat a gyermekeket 

beíratni, akik 2017-ben töltik be az ötödik 
életévüket, mivel ők 2017. szeptember 1-jétől 
óvodai nevelésre kötelezettek. Az óvodába az 
a gyermek vehető fel, aki 2017. augusztus 31-
ig betölti 3. életévét. 2017. szeptember 1-jétől 
a 3. életévét betöltött gyermek a nevelési év 
kezdő napjától legalább napi 4 órában óvo-
dai foglalkozáson vesz részt. (Az óvodaköte-
lezettség 3 éves kortól kezdődik az Nktv. 8. § 
(2) szerint.) A kötelezettség alól felmentést a 
szülő kérelmére a jegyző adhat. 

3. Az intézmény az Alapító Okirata alapján 
fogadja az integráltan nevelhető sajátos ne-
velési igényű gyermekeket.

4. Azon gyermekek esetében, akik 2017. 
szeptember 1. után 2018. augusztus 31-ig töltik 
be a 3. életévüket, az óvodai felvétel a férőhe-
lyek függvényében folyamatos. Az óvoda felve-
heti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét 
a felvételétől számított fél éven belül tölti be.

A gyermek óvodai beíratásához szükséges 
közokiratok, dokumentumok: 

– a gyermek nevére kiállított személyi azo-
nosító, lakcímet igazoló hatósági igazolvány 
és TAJ kártya, a szülő személyi azonosító és 
lakcímet igazoló hatósági igazolványa.

– A rendszeres gyermekvédelmi ked-
vezményt tartalmazó határozatot, vagy a 
gyermek fejlődéséről készült szakorvosi vé-
leményt vagy egyéb szakvéleményt: mint 
pl.: a sajátos nevelési igényről szóló     szak-
véleményt, a beilleszkedési-tanulási – ma-
gatartási zavar megállapításáról szóló szak-
véleményt, 3 vagy több gyermek nevelése 
esetén a családi pótlék folyósításáról szóló 
igazolásokat, kérjük, feltétlenül mutassák be 
a jelentkezéskor. 

A felvétel rendje: 
Az intézményben háromszori étkezést le-

het igénybe venni (tízórai, ebéd, uzsonna), az 
étkezést igényelni a beiratkozáskor lehet. 

Az óvodai felvételről az intézmény vezető-
je dönt. Ha a jelentkezők száma meghaladja a 
felvehető gyermekek számát, az óvodaveze-
tő bizottságot szervez, amely javaslatot tesz 
a felvételre a Nktv. 49.§ (2) bekezdése szerint.

A döntésről az intézmény 2017. május 25-
ig értesíti a szülőket.

Az óvoda vezetője az óvodai felvéte-
li, átvételi kérelem elbírálásáról, a döntést 
megalapozó indokolással és a fellebbezésre 
vonatkozó tájékoztatással értesíti a szülőt. El-
utasító döntés ellen eljárást indíthatnak a szü-
lők. A kérelmet az elutasító döntés kézhezvé-
telétől számított 15 napon belül a jegyzőnek 
lehet benyújtani (Nktv. 37. §). Az óvodavezető 
döntése tekintetében a Nktv. 37.§ (1), (3) be-
kezdése és 38.§-a alapján a fenntartó részéről 
a jegyző jár el és hoz másodfokú döntést.

A felvételi körzet: Bük, Sajtoskál, Simaság, 
Szakony.

„Jöttem karikán, kicsi taligán, Három véka 
fülemüle énekel a fán. Kordé kocogó, taliga-
kerék, Három véka jókívánság, áldjon meg 
az ég!” – énekelték a gyerekek. A gyermekek 
tavaszváró énekekkel, versekkel köszöntöt-
ték vendégeinket és köszönték meg ők is a 
kapott ajándékot. 

Nagyon köszönöm a támogatást a gyer-
mekek és munkatársaim nevében is. Tervünk, 
hogy Gyermeknap alkalmából gyermekprog-
ramokra és játékeszközökre fordítjuk a fenti 
összeget. Pócza M. Gabriella intézményvezető 

2017. március 9-én, csütörtökön délelőtt 
10 órakor fogadhattuk óvodánkban a Büki 
Gyógyfürdő Zrt. vezérigazgatóját, Boros 
László Attilát és Schaffer Adrienn kom-
munikációs igazgatót. Az intézményünk 
megtekintését követően a gyermekeknek, 
nevelőiknek és a sajtó képviselőinek je-
lenlétében adta át a vezérigazgató a Cso-
daország Egyesület elnökének, Szélesy 
Józsefnének és az intézmény vezetőjének 
a Fürdőbálon tombolából és árverésen fel-
ajánlott 275.500,-Ft bevételt.

Az újonnan felvett gyermekeket 2017. 
szeptember 1-jétől, folyamatosan fogadja az 
intézmény.

7. Nktv. 49. § (1) és (3) bekezdése szerint 
az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján 
történik. Az óvodába a gyermek – a törvény-
ben foglalt kivétellel – harmadik életévének 
betöltése után vehető fel. A szülő gyermeke 
óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, 
a gyermekek felvétele folyamatos. Az óvoda 
köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki 
életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik.

Az óvodáztatási kötelezettség nem teljesí-
tése esetén alkalmazható jogkövetkezmény: 
az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szü-
lő felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyer-
meket kellő időben az óvodába nem íratja be, 
elmulasztja, – a szabálysértésekről, a szabály-
sértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántar-
tási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. 
§-a szerint szabálysértést követ el.

Bük, 2017. március 4.
Dr. Tóth Ágnes s.k.

Büki Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője

Ajándék az óvodás és bölcsődés korú gyermekeknek
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A Bük Bükfürdő Közhasznú Turisz-
tikai Egyesület pályázatot hirdet 
egyéb szálláshelyek számára minő-
ségfejlesztési támogatás igénybe-
vételére, melynek kerete Bük Város 
Önkormányzat 2017. évi költségveté-
séből biztosított forrás; a 2017. évben 
7.000.000- Ft.

A támogatás célja Bük városban nyil-
vántartott egyéb szálláshelyek minő-
ség-javítása és a szálláshely-szolgáltatók 
ösztönzése minőségbiztosítási rendszer-
hez való csatlakozás elősegítéséhez – 
Nemzeti Tanúsító Védjegy „Vendégszoba, 
vendégház, apartman koronával”.

A pályázati felhívás II. pontjában meg-
határozott kör (magánszemélyek és vál-
lalkozások) nyújthat be pályázatot. A  tá-
mogatási összeg a pályázó által a pályázat 
benyújtása előtti naptári évben (2016.) 
befizetett idegenforgalmi adó 50 %-áig 
terjedhet.

A Nemzeti Tanúsító Védjegyhez „Ven-
dégszoba, vendégház, apartman koroná-
val” való csatlakozás a 2016. évben nem 
kötelező, azonban sikeres pályázatot kö-
vetően ugyanazon pályázó második al-

kalommal (nem ugyanazon évben) csak 
abban az esetben nyújthat be érvényes 
pályázatot, amennyiben már csatlakozott 
a fenti védjegyhez.

Pályázati eljárás folyamata:
–  A pályázatok benyújtásának kezdő idő-

pontja: 2017.03.30.
–  A pályázatok benyújtásának határideje: 

2017.04.18.
–  Támogatási döntés időpontja: 2017.04.28.
–  Pályázók értesítése, támogatási szerződé-

sek megkötésének időpontja:2017.05.05. 
–  Elszámolás benyújtásának határideje: 

2017.06.30.
A pályázat benyújtásának módja:
A kizárólag az arra rendszeresített pá-

lyázati űrlapon, mellékletek becsatolásá-
val borítékban lezárva „minőségfejlesztési 
támogatás pályázat” felirat feltüntetésével 
1 db eredeti és 1 db másolati példány-
ban, személyesen vagy postai úton (BBK-
TE 9737 Bük, Eötvös u. 11.címre). Minden 
oldalon – űrlap és mellékletek – pályázó 
saját kezű aláírása szükséges.

A pályázati kiírás terjes terjedelmében 
elérhető a www.visitbuk.hu és a www.
bukfurdoszallasok.hu oldalon.

Az egyesület nemrég tartotta éves köz-
gyűlését: az elmúlt év összegzéséről és a 
következő év terveiről beszélgetett az BV-
SZE tagsága.

A 2016. évről szóló beszámoló foglalkozott 
azzal, milyen eredményeket ért el az egyesü-
let Bük hagyományainak felkutatása terén, 
milyen új értékeket hoztunk létre, valamint a 
Virágos Bük mozgalom tapasztalataival.
2017-ben újabb célokat tűzött ki az egyesület:
–  a II. Tavaszköszöntő megszervezése május-

ban. A  rendezvényen kerül sor a 2016. évi 
Virágos Bük mozgalom díjátadására is.

–  Továbbra is kiemelten fontos a Virágos Bük 
mozgalom folytatása. 2017-ben májustól 
hirdetjük meg a mozgalmat a város leg-
szebb portáinak kiemelésére. A házak, kertek 
értékelés több alkalommal történik, különö-
sen július és szeptember hónapokban, egy 
5 fős bizottság dönt a díjak odaítéléséről. 
A  mozgalom megszervezéséhez, díjazásá-
hoz kértük – pályázat útján- az önkormány-
zat támogatását.

–  Feladatunk a szobrok, emléktáblák gondo-
zása, pl. A  felújított Mária szobor minden-
szenteki és karácsonyi koszorúzása, Baross 
Gábor emléktábla gondozása, valamint ka-
tonasírok feltárása, gondozása, koszorúzása. 

–  Az egyes évszakok, ünnepek hangulatát 
idézzük a körforgalomnál kialakított „évszak-
sarok”-ban.

–  Hasznosak az egyesület szakmai útjai, kirán-
dulásai. 2017-ben tovább folytatjuk ezt a 
hagyományt, újabb területek, ötletek meg-
ismerésével.

–  Lehetőségeinkhez igazodva, továbbra is 
támogatjuk az „Együtt Ábel egészségéért” 
alapítványt.

–  További javaslatokat fogalmaztak meg az 
egyesület tagjai: 

–  Kutyaürülék összegyűjtők kihelyezése a város-
ban. Az egyesület vállalja, hogy a helyek kije-
lölésében és a kihelyezésben közreműködik. 

–  A vasútállomástól a Nestlé bejáratáig renge-
teg a szemét, főként cigarettacsikket dob-
nak el az arra járók. Javasoljuk, az útszaka-
szon több szemétgyűjtő kihelyezését.

Az egyesület működését Bük Város Önkor-
mányzata támogatja, valamint Bük polgárai-
nak az 1% felajánlásával és a befolyt tagdíjak-
kal kívánjuk terveinket megvalósítani.
Az egyesület tevékenységét a többi civil szer-
vezettel összhangban, az önkormányzattal 
közösen folytatja a minél szebb, tisztább és 
virágosabb Bükért. Major Gyula

a BVSZE tagja

A Büki Városvédő és Szépítő 
Egyesület tervei

Bük Város Önkormányzatának Képvi-
selő-testülete (a továbbiakban: Önkor-
mányzat) rendelete az államháztartáson 
kívüli források átadásáról és átvételéről 
szóló 3/2017. (II. 15.) és az önkormányzat 
2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. 
(II. 15.) önkormányzati rendelet alapján 
egyéb szálláshely-szolgáltatók minőség-
fejlesztési felhalmozási támogatási eljárás 
lebonyolítására pályázatot hirdetett. A pá-
lyázaton a Bük, Bükfürdő Közhasznú Tu-
risztikai Egyesület 7 millió Ft támogatást 
nyert a 77/2017. (03.14.) határozat alapján.

A nyertes turisztikai egyesület bonyo-
lítja le a szálláshely-szolgáltatók pályázta-
tását, a pályázatában foglalt és a képvise-
lő-testület által elfogadott feltételekkel.

Az egyéb szálláshely-szolgáltatók szá-
mára a pályázathoz szükséges igazolások 
díjmentesen kérhetőek a Büki Közös Ön-
kormányzati Hivatal Adócsoportjánál. 

A kérelem nyomtatvány a www.buk.hu 
oldalról is letölthető.

Dr. Tóth Ágnes
jegyző

A Parkom Nonprofit kft. az elmúlt évek-
hez hasonlóan 2017 tavaszán is lomta-
lanítást végez Bükön és Bükfürdőn:
– Április 3-án Felsőbükön
– Április 4-én Középbükön és Alsóbükön
– Április 5-én Bükfürdőn

Felhívjuk a kedves lakók figyelmét, 

hogy veszélyes hulladékot (autógumit, 
akkumlátort, hungarocellt, stb...) ne he-
lyezzenek ki!

Az elektronikai hulladékot kérjük hét-
köznapokon 7.00–15.30 között a Parkom 
Nonprofit kft. telephelyén (Bük, Jókai u. 24.) 
2017. április 3–13. között leadni.

Tájékoztatás

Lomtalanítás 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS egyéb szálláshelyek részére
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tetteivel vethető össze, mint a teremtés 
és az Egyiptomból való szabadulás. Ez 
folytatódik Jézus feltámasztásával és en-
nek világméretű következményeivel. 

A természet megfigyelésekor azt ta-
pasztaljuk, hogy a maguktól végbemenő 
folyamatok jellemzően mindig alacso-
nyabb szintre jutnak. Ez az entrópia törvé-
nye. A hő a melegebb testből a hidegebb 
felé áramlik, vagy egy magasabb energi-
aszinten lévő test alacsonyabb energia-
szintre törekszik. A kémiai anyagok idővel 
lebomlanak, ezek a spontán természeti 
folyamatok visszafordíthatatlanok.

Társadalmi szinten is megtapasztalha-
tó mindez: Ádám is, Az ember tragédiá-
ja című drámai alkotásban folyamatosan 
küzd a hanyatlással – tegyük hozzá- nem 
sok sikerrel. 

Ha valami nem fejlődik, ha valamibe 
nem fektetünk energiát, akkor az visszafej-
lődik, majd elvész. Persze, az élővilágban 
látunk egyfajta törekvést az entrópiaszint 
csökkentésére, ami egyben az elmúlás el-
leni, biológiai halál elleni küzdelem. Még-
is, ezen a lejtőn haladó vonaton mindenki 
igyekszik kényelmesen berendezkedni és 
vidámnak látszani. 

Hogy mégsem olyan vidám a törté-
net, hogy a tudatunk mélyén mégsem 
vagyunk mindennel elégedettek, még 
akkor sem, ha mindenki azon dolgozik, 
hogy ezt elhitesse; azt jól mutatják a szé-
teső közösségek, az alkalmazkodás és ál-
dozatvállalás egyre alacsonyabb szintje, 
az örömszerző pótszerek mind szélesebb 
körben való használata.

Ezek a szomorú entropikus állapotok 
vajon hol érnek véget?

Jézus eljövetelével bekerült a világba 
valami, pontosabban Valaki, aki már pusz-
ta lényével, beszédével felemel. Emeli ma 
is azokat, akik az egyetlen életüket, az 
egyetlen lehetőséget nem akarják elron-
tani.

Vagy akik, miután elrontották, rájöttek, 
hogy valahol van még egy esélyük az új-
rakezdésre és a teljes életre: és szeretné-
nek visszatérni ahhoz a Jézus Krisztushoz, 
akinél meglátták a kiutat. „Uram, kihez me-
hetnénk? Örök élet beszéde van nálad.”

Szép az örömhírt hozó lába. Mindennél 
szebbek gyermekeink arcvonásai, a nagy-
mamák ráncai. Szép a város, ahol élünk, 
az ország, amely a miénk. Szép, mert az 
életünk részévé vált. És nem szép, aki közli 

Az Élet ünnepe
„Mily szép, ha feltűnik a hegyeken az 
örömhírt hozó lába! Békességet hir-
det, örömhírt hoz, szabadulást hirdet. 
Azt mondja Sionnak: Istened uralko-
dik! Halld, őrállóid hangosan kiálta-
nak, együtt ujjonganak, mert saját 
szemükkel látják, hogy visszatér az 
ÚR a Sionra. Vígan ujjongjatok mind-
nyájan, Jeruzsálem romjai! Mert meg-
vigasztalta népét az ÚR, megváltotta 
Jeruzsálemet!Kinyújtotta szent karját 
az ÚR minden nép szeme láttára. Meg-
látják majd az egész föld határán Iste-
nünk szabadítását.” (Ézsaiás 52,7-10)

Egy ószövetségi ige, ami a szabadulás 
evangéliumát hirdeti, ami csupa derű, uj-
jongás és öröm. 

Ám a próféta megénekli az Úr szelíd 
szolgájának szenvedését is, látomásszerű-
en beszél a Messiás megváltó munkájáról. 
Örömhírhozó, vagyis evangéliumhirdető 
az, aki feltűnik a hegyeken. Szép a lába, 
mert kedves, rég várt hírt hoz: a szabadu-
lás hírét. 

Jeruzsálem, és ezen belül Sion hely-
reállítása nem más, mint Isten eredeti 
szándékának beteljesedése. A  nép szá-
mára pedig újra a fénykort idézi, amikor a 
dolgok még erejük teljében, tisztaságban, 
igazságban, gazdagságban történtek. Az 
is benne van ebben a prófétai látomás-
ban, hogy csak akkor érdemes visszatérni 
a fogságból, ha az Úr uralkodik a Sionon. 

Ha nem Ő venné át a hatalmat Jeruzsá-
lemben, akkor csöbörből-vödörbe, azaz 
ismét fogságba kerülne az Úr népe, hi-
szen a szabadság nem helyhez, vagy kö-
rülményekhez kötött, hanem az Istenhez 
tartozáshoz. 

Hányféle úr alá tartozunk, vagy tartoz-
tunk már? Mennyire vagyunk szabadok? 
Nagyon sokszor egyszerűen csak urat, 
vagy ahogy ma mondani szoktuk: füg-
gőséget váltunk, de ez még nagyon-na-
gyon messze van a gyógyulástól, a sza-
badulástól.

Ezek a bibliai sorok megajándékoznak 
minket azzal a lehetőséggel, hogy szám-
ba vegyük rabságunkat és mi magunk, 
személyesen is rátaláljunk a szabadulás 
útjára. Mert ez az, amit nem rejt véka alá 
az örömhírt hozó: bármely más úr uralma 
alá tartozni rabság, csakis Isten egyedural-
ma jelent szabadságot. Kiderül, hogy itt 
olyan jelentőségű esemény van kibon-
takozóban, amely csak Isten legnagyobb 

velünk, hogy elbocsátanak a munkahe-
lyünkről, nem szép, aki büntetést szab 
ki ránk, elviselhetetlenek a balesetekről, 
katasztrófákról szóló hírek, és lehet, hogy 
olykor még a boldog emberek sem tet-
szenek, ha a saját boldogtalanságunkra 
emlékeztetnek. 

Jézus megváltása, kereszthalála, bűn-
bocsánata által bekerült a világba valami, 
ami megfordítja a dolgokat: a legnyomo-
rultabb élethelyzetből is van visszafor-
dulás, van szabadulás. Kell a Lélek ereje 
is, hogy merjek rálépni erre az útra, hogy 
kívánjam a változást, de aki megpróbálta, 
az nem csalódott. Az örömüzenet ez: van 
az életünknek olyan lehetősége és távla-
ta, ahol nem a halál felé tartó folyamatok 
uralkodnak, hanem az élet felé tartók. 
Amikor a halál felé tartunk, nagyon fon-
tos, hogy szembetalálkozzunk az Élettel!

Amint az emmausi tanítványok is, akik 
csüggedten meneteltek, szívükben a Jé-
zus halála felett érzett szomorúsággal, ki-
látástalansággal – amíg csak szembe nem 
találkoztak Jézussal, aki megfordította az 
irányt. A  reménytelenséget reménnyé, a 
csüggedést elszántsággá változtatta. 

Mindez pedig a mi életünkben is be-
következhet, hiszen egy-egy kudarc nem 
csupán arra való, hogy megedződjünk, ki-
próbáltakká legyünk, vagy megmutassuk, 
hogyan kell azt emelt fővel, méltósággal 
viselni. Sokkal fontosabb, hogy ilyenkor 
maga az Úr jön velünk szembe. Ő hajlan-
dó velünk találkozni, közösséget vállal ve-
lünk és ez mindennél nagyobb nyereség. 

Jézus feltámadása által bekerült a vi-
lágba az örök remény, amelynek híján 
minden kor embere előtt ott tornyosult a 
végső és legyőzhetetlen halál.

Azóta nem csak egyre sokasodó bűn 
van, hanem bűnbocsánat, kegyelem. 
Nem csak sátáni folyamatok, földre húzó 
erők, hanem Jézus beszédének hatalma; 
nemcsak fogságba hajtó hatalmak, ha-
nem náluk erősebb Szabadító; nemcsak 
reménytelen helyzetben lévő, elveszett, 
megítélt és halál felé menetelő, hanem 
fogságból kiszabaduló, az élő Krisztus 
uralma alatt élő, örök élet felé tartó em-
ber is. 

Kívánok a kedves Olvasóknak áldott, 
Életet hordozó húsvéti ünneplést!

Blatniczkyné Hammersberg  
Ganczstuckh Júlia

evangélikus lelkész
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Péter főzte újra azokat a régi ízeket, ame-
lyekről készült fotók kerültek be a könyvbe. 
A Gyógy-Bor Napok és Gasztrofesztivál rend-
szeres szereplője Bánszki Péter és csapata. 
De ő képviselte Magyarországot az elmúlt 
évi bécsi turisztikai kiállításon, ahol a bécsiek 
az általa készített ételekkel kóstolhatták meg 
a magyar ízeket. 2000 óta a bükfürdői Hun-
guest Hotel Répce*** és Répce Gold**** 
szállodák chefje. 2016. júniusában a Hun-
guest kiválósága díjjal tüntették ki. 2010 óta 
tanít a Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola és 
Szakközépiskolában.   Szakmai elismerések-
ben is részesült: 2014-ben Franciaországban 
gasztronómiai lovaggá ütötték.

A kitüntetettel készített riportunkat az 
áprilisi számunkban olvashatják.

Április 14. 09.30 – Nagypénteki úrvacsorás 
istentisztelet az evangélikus templomban
Április 16. 09.30 – Húsvétvasárnapi ünne-
pi úrvacsorás istentisztelet az evangélikus 
templomban
Április 17. 09.30 – Húsvéthétfői ünnepi is-
tentisztelet az evangélikus templomban
Április 22. 15.00 – Gyülekezeti nap zenés 
áhitattal, vendég: Csadó Balázs irsai evan-
gélikus lelkész és zenekara a MISKA az 
evangélikus gyülekezeti házban

Bánszki Péter munkáját Bük Turizmusáért díjjal ismerték el

Bábfesztiválon jártunk

A Büki Evangélikus Egyházközség áprilisi programjai

A Fürdőbál keretében az idén hatodik 
alkalommal adták át a Bük Turizmusá-
ért díjat. A  Bük, Bükfürdő Közhasznú 
Turisztikai Egyesület elnöksége a tagi 
javaslatok bekérése alapján döntött a ki-
tüntetett személyéről. A díjat Spilenberg 
Andrea elnök asszony és Pálffy Tamás 
TDM menedzser adták át.

Idén is olyan ember kapta, aki sokat 
tett Bük, Bükfürdő nevének öregbítéséért. 
Bánszki Péterrel szinte minden gasztronómi-
ával kapcsolatos rendezvényen találkozha-
tunk a fürdővárosban. A TDM által szervezett 
study tourok alkalmával a sajtó képviselői 
megízlelhették a séf ételeit. Később újság-
cikkekben köszönt vissza ez az élmény. De a 
büki gasztrokönyv megalkotásakor Bánszki 

A budapesti Kőbányai Evangélikus Egy-
házközség háza adott otthont a március 
11-én megrendezésre kerülő XV. Orszá-
gos Evangélikus Bábfesztiválnak. Az egy-
re színvonalasabbá váló bábfesztiválon  a 
büki evangélikus bábcsoport is részt vett, 
Giczi Nikolett szervezésében, rendezésé-
ben. Az idei évben Pál apostol életét és 
tanításait kellett színre vinni a jelentke-
zőknek. 

A „Nálunk, velünk” című darab létrejöt-
tét sok gyakorlás előzte meg, de a sokszor 
talán fárasztó munka meghozta a gyümöl-
csét. A  piliscsabai, nagyvelegi, esztergomi 
és győri előadás után a büki bábcsoport 
„Nálunk, Velünk” című előadását tekinthettük 
meg, amely mintegy megkoronázta a napot. 
Csoportunk dekoratív bábokkal és színtérrel 
rendelkezve, az élőszereplős és asztali-bábos 
technikákat elegyítve hitelesen adta át Pál 

Április 02. 9.30 – Istentisztelet Böjt 5. vasár-
napján az evangélikus gyülekezeti házban
Április 06. 16.30 – Böjti bibliaórai sorozat 
alkalma az evangélikus gyülekezeti házban
Április 07. 17.00 – Konfirmációi vizsga, az 
evangélikus templomban
Április 09. 10.00 – Konfirmációi ünnepi 
úrvacsorás istentisztelet az evangélikus 
templomban
Április 13. 18.00 – Nagycsütörtöki úrvacsorás 
istentisztelet az evangélikus templomban

Április 23. 9.30 – Gyülekezeti nap istentisz-
teleti alkalma Szeverényi János, evangéli-
kus országos missziói lelkész szolgálatával 
az evangélikus templomban
Április 23. 16.00 – A KÖZEL zenekar kon-
certje az evangélikus gyülekezeti házban
Április 30. 09.30 – Vasárnapi istentisztelet az 
evangélikus templomban
Alkalmainkra minden kedves érdeklődőt sze-
retettel várunk!

Bánszki Péter a díjátadón

Büki bábosok

apostol efezusi látogatását. A  darabot élő 
zene és ének színesítette. 

A zsűri az értékelésnél azt vette figyelem-
be, hogy mi volt az, amiben az egyes előa-
dások különlegesek, mások voltak, s minden 
csapatról csak a pozitívumokat emelték ki. 
A büki előadás szemmel láthatólag elnyerte a 
zsűri tetszését, hiszen a darab végén többen 
állva tapsolták meg a színjátszó gyerekeket. 
Az eredményhirdetésnél a szakértő bizottság 
a dicséret mellett, a legkomplexebb színházi 
produkció, s a legjobb szereposztás díját adta 
át. A zsűri külön kiemelte színi játékáért a De-
metert alakító Marosi Mátét, és a főszereplő 
fiút alakító Koroknai Rolandot. 

Köszönjük minden szereplő részvételét, a 
szülők és az ifisek aktív segítségét. Szép napot 
töltöttünk a 30 fős csapattal Budapesten. Ju-
talomból csodás időben hajóztunk a Dunán, 
alapítványunk jóvoltából. Firisz Anita
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Látogatásaim során mindig örült a vi-
szontlátásnak és érdeklődött az Otthonban 
élő öregek hogyléte felől. Mosolyogva ele-
venítette fel a kezdeti időket, amikor nagyon 
szerény, de szeretetteljes környezetben 
vezető gondozóként 1970. október 16-án 
megkezdte munkatársaival a büki idősek 
szolgálatát, az egykori Takáts-kúriában ki-
alakított Öregek Napközi Otthonában. Első 
munkatársai Szabó Istvánné és Hegedűs 
Lászlóné voltak. Szeretettel, és sugárzó de-
rűvel beszélt a kezdeti időkről. Vezetési, 
élelmezési, gazdálkodási feladatai mellett 
legfontosabb dolognak a rábízott idősek-
kel való foglalkozást tartotta. Beszélgettek, 
rendszeresen felolvasott nekik az újságból. 
Ha kellet hivatalos levelezésükben segí-
tett. Meghallgatta személyes problémáikat, 
gondjaikat. Még a kórházi betegágyán is 
szeretettel mesélt az első gondozottakról 
Balogh János bácsiról, Foli néni „pipatóriu-
mi” emlékeiről, Bittenbinderné Rózsi néni 
kedves egyéniségéről, Tallérné Terus néniről, 
Sarang Annus néniről, Iliás néniről, Magyar 
Lajosról… és persze a többiekről.

Mariska néni teljes életet élt. Hosszú élete 
során lételeme volt a becsületes munka. Is-
tenfélő, mélyen vallásos emberként élte éle-
tét, ami meghatározta embertársaihoz való 
viszonyát is. Derűs világlátásából fakadóan 
minden apró dolognak tudott örülni. Imád-
ságos lélekkel élte mindennapjait. Az utolsó 

osztályosoknak „Varázskendő” címet adta 
hívó szóként. A két előadás között beszél-
gettünk vele munkáiról, az ihletről, a gye-
rekekről. 

A két előadás címe két különböző előa-
dást takar?

Majdnem, de vannak átfedések. Egy mel-
lényzsebben sok-sok mese, vers, bizalomjáték 
elfér, ahogy egy varázskendő is. A Varázsken-
dő egy olyan történet, amelyet a szombat-
helyi Weöres Sándor színházban is játszunk a 
gyerekekkel. Igazi kalandozás, ami egy kisma-
dár megmentéséről szól és főként a gyerekek 
szeretete kell hozzá.

Rengeteg könyve jelent már meg. Lehet 
ezt fejben tartani? Mennyi is?

44.
Honnan meríti az ötleteket ennyi könyv 

után is?
A gyerekektől. Rengeteg élményt adnak, s 

In Memoriam Pócza Jenőné 1923-2017

Mesék Devecsery László mellényzsebéből 

Elárvult a Kossuth u. 31. szám alatti taka-
ros porta. A ház előtti kiskertben büszkén 
emelik virágos fejüket a tavasz hírnökei, a 
jácintok, jázminok. Sötétzöld levélruhájuk-
ból készülnek kidugni virágkelyhüket a tu-
lipánok. Hosszú évtizedekig gondoskodó 
gazdájuk Pócza Jenőné Mariska néni már 
nem gyönyörködhet bennük. 2017. febru-
ár 14-én visszaadta lelkét Teremtőjének. 

Mariska néni egy végtelenül szerény, a szó 
legnemesebb értelmében vett közszolga volt. 
Ismerte a szeretet törvényét. Tudta jól, hogy 
szeretni elsősorban adni. Mert aki ad, az egy-
úttal kap is. Minden apró dolognak tudott 
örülni. Hívő keresztényként istenszolgálatnak 
tekintette embertársai segítését. Élete meg-
határozó vezérgondolata volt, amit már gyer-
mekként megtanult: „Úgy dolgozzál, mintha 
örökké élnél, és úgy imádkozzál, mintha este 
meghalnál.”

Megkülönböztetett szeretettel kötődött 
családjához. Édesanyaként, nagymamaként 
boldogan mesélt gyermekeiről, négy unokájá-
ról és nyolc dédunokájáról. Örült, hogy mind-
annyian jeleskedtek a tanulásban. Bennük 
élte meg élete folytatását. Örömmel töltötte 
el, hogy ami neki fiatalon nem adatott meg a 
nehéz 30-as, 40-es évtizedekben, megvalósult 
az utódokban. Szerette a szépirodalmat és a 
klasszikus zenét. Sokat olvasott. Rendszeresen 
hallgatta a Magyar Katolikus Rádiót. Mentális 
egészsége mindvégig megmaradt.

Devecsery László – költő, író, pedagógus, 
könyvtáros és rendező – a városi könyvtár 
Olvasószemüveg c. rendezvénysorozatá-
nak első vendégeként érkezett hozzánk 
Bükre, hogy verses-mesés, interaktív előa-
dásával közelebb hozza a gyerekekhez az 
irodalmat, s a képzelet szülte történetek 
játékos világát. Két gyerekfoglalkozással 
készült a Tanár úr, a 3-4. osztályosoknak 
„Mesék a mellényzsebemből”, míg az 1-2. 

időkben fizikai ereje csökkent. Botra támasz-
kodva közlekedett, de derűje mindvégig 
megmaradt. Mosolyogva tudott beszélni 
arról is, ha nagy néha elesett. Bízott az isteni 
gondviselésben. Idős korában elsősorban 
telefonon tartotta a kapcsolatot barátnőivel. 
Aztán Ők is elmentek. Korosztályából utolsó-
ként maradt a sorban. 

Az újév negyedik napján otthonában agyi 
infarktust kapott. Mikor meglátogattam, már 
csak segítséggel tudott az ágyából kikelni. 
Bal oldala már nem engedelmeskedett. Az 
orvos kórházba utalta. Mindnyájan bíztunk 
a felépülésben. Átmeneti javulás után azon-
ban állapota rosszabbra fordult. Teti lányával 
és munkatársaimmal készültünk az otthoni 
ápolására, amikor február 14-én jött a szo-
morú hír: Mariska néni a büki szociális ellátó 
rendszer első vezetője már nem térhet haza 
a Kossuth utcai szülői házba. Lelke az örök 
hazába távozott. Sajnálom! Elsősorban azt, 
hogy abból a tengernyi szerető gondosko-
dásból, amit Ő életes során másoknak adott, 
nem adhattunk vissza morzsákat sem. 

Pál apostol nagy sorát idézem fel ma-
gamban, ami jellemző Pócza Jenőné életére 
is: „A jó harcot megharcoltam, a pályát vé-
gigfutottam, hitemet megtartottam.” 

Kedves Mariska néni köszönjük a példa-
mutató szolgálatot! Arany Jánossal remény-
kedünk, – „A LÉLEK ÉL: találkozunk!” Isten 
nyugosztalja! Taródi Lajos

ahogy az ember jár-kel a világban, az is. Akár 
Bársony nevű cicám is képes erre.

Sokáig dolgozott pedagógusként, nem 
vonzza vissza ez a pálya?

Őszintén? A mai káoszos oktatási rendszer-
ben nem szeretnék pedagógus lenni. Szeren-
csére rengeteg ember, gyermek vesz körül és 
lehetőségem van egy másfajta tanításra. 

Milyen jó tanácsot adna a szülőknek, 
hogy gyermekeink olvasó, értő emberek-
ként nőjenek fel ebben az automatizált vi-
lágban?

Esténként üljenek oda az ágy szélére és 
meséljenek, fejből, kitalált vagy tanult történe-
teket. Szárnyaljon a képzelet!

Elköszönésképpen egy rövid kis versikét 
elmondana?

Köszönjünk egy jó nagyot! Szia, szia, jó na-
pot! 

Haizler Lászlóné

Devecsery László meséi
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Az 1848. március 15-i események 169. 
évfordulóján iskolánk diákjai méltóan 
emlékeztek ama dicső napra, mely mé-
lyen beírta minden magyar ember szí-
vébe eseményeit. 

Az ünnepi műsor az ötödik évfolyamos 
lányok ünnepi táncával kezdődött, mely-
hez a Napvirág együttes énekelte a Tavaszi 
szél című dalt. Egy képzeletbeli osztályba 
pillantottunk be az emlékező diákokhoz. 
A  negyedik évfolyamosokkal a közönség 

A Büki Ifjúság a Helyi Kultúráért  csapa-
ta és a Büki Csalitos Vadásztársaság er-
dőjáró túrát szervezett   március 12-én. 
A túrára több, mint 30 gyermek jelent-
kezett, és több szülő is részt vett a helyi 
kezdeményezésen. Programunk nem 
titkolt célja volt  a gyermekek kimozdí-
tása a számítógépes környezetből, az 
erdő szépségének feltárása, a termé-
szet megszerettetése.

A hóvirág szőnyeggel borított erdő erre 
nem is kínálhatott volna jobb alkalmat! 
A hosszú túra után Kenesei Laci bácsi várt 
minket finom ebéddel, majd a legősibb 
vadásztechnikára a büki íjászok tanították 
meg az arra érdeklődőket.

Firisz Anita

Emeld fel fejedet, büszke nép!

Erdőjáró hóvirágtúra

előtt együtt énekelték a gyerekek a meg-
zenésített Nemzeti dalt. Őszintén, tiszta 
szívből, lelkesen szólt: „A magyarok Istené-
re esküszünk, esküszünk, hogy rabok to-
vább nem leszünk!” Táncsics kiszabadítása 
után a Nemzeti Színházban hangzott fel 
a Rákóczi induló, és vallották meg együtt 
lelkesen dalban a költővel a szereplők: 
„Emeld fel fejedet nemzetem, lángoljon a 
világegyetem”!

Baloghné Simon Erika

Fotó: Házi Zsolt

soraiban ülő gyerekek is gondolatban 
végigjárták a márciusi ifjakkal a budai és 
pesti helyszíneket, amelyek Petőfi naplójá-
ból ismertek. A költő visszatér hangzott az 
ismert dal az énekesek ajkáról, majd része-
sei is lehettünk a Talpra magyar születé-
sének, a Pilvax kávéházban zajló forrongó 
hangulatnak, a 12 pont elmondásának, a 
nyomdászok megalkuvásának, akik cenzor 
nélkül kinyomtatták a 12 pont és a Nem-
zeti dal szövegét. A  Nemzeti Múzeum 

Büki Gyógyfürdő vendégei voltak a hato-
dikosok. Ott Dr. Németh Csaba főmérnök 
mutatta be a diákoknak a fürdőt a mű-
szaki szakember szemével. Megtudták a 
tiszta medencék titkait, és bepillantást 
nyerhettek a földalatti rejtett birodalom-
ba, a gépházba is, ami nem kis csodál-
kozást váltott ki a csapatból. Azt hiszem 
ezek után a látottakat, hallottakat figye-
lembe véve lubickolnak majd nyáron a 
medencékben hatodikosaink. A  fürdőn 
szerzett ismereteket főorvos asszonnyal 
egy újabb foglalkozás keretében beszél-
ték át, rendszerezték és összegezték a 
fürdőzés kultúrájára vonatkozó legfonto-
sabb szabályokat. A  program része volt 
az az irodalmi- plakát- és rajzpályázat is, 
ami „Az egészséges fürdőzés nyomában” 

A fürdőkultúra fejlesztéséért
A Vas Megyei Kormányhivatal Nép-
egészségügyi Főosztálya az idei év-
ben 5. alkalommal szervezte meg 
„A  fürdőkultúra fejlesztéséért Vas 
megyében” című iskolai egészségfej-
lesztési projektet, melynek iskolánk 
hatodik évfolyamosai is részesei le-
hettek. 

A program keretében elsőként Dr. 
Gyánó Gabriella járási tiszti főorvos tar-
tott előadást, és beszélgetett a gyerekek-
kel a fürdőzés történetéről, hagyomá-
nyairól, a Vas megyei fürdőkről és főként 
az uszodákban, fürdőkben betartandó 
szabályokról. A  gyerekek sok ismerettel 
rendelkeztek már, de új, fontos, megszív-
lelendő tudnivalókkal, tanácsokkal is gaz-
dagabbak lettek. Második alkalommal a 

címet kapta. A gyerekek a Büki Gyógyfür-
dőhöz kapcsolódó plakátokat, rajzokat 
készítettek, melyeken felhívják gyermek  
társaik és a felnőttek figyelmét is a kul-
turált fürdőzés szabályaira. A  Víz Világ-
napján rendezett díjkiosztón a „Fürdő és 
szauna kultúra” plakát kategóriában 3. 
helyezést ért el a Horváth Lora – Kovács 
Bianka – Kovács Margaréta – Tóth Eszter 
által készített alkotás. Köszönjük, hogy 
részesei lehettünk mi is ennek a megyei 
projektnek, diákjaink örömmel vettek 
részt benne. Bízunk abban, hogy a figyel-
meztetések meghallgatásra találnak, és 
a diákok is és minden fürdőző betartja 
azokat az egészséges, kulturált fürdőzés 
érdekében.

Baloghné Simon Erika
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2017. március 7-én rendezték meg a IV. 
Pincés-kemencés Böllérversenyt Lukács-
házán, a Csömötei – hegyen.

Immár 3. alkalommal Bük is képviseltette 
magát e hagyományokra épülő és azokat 
bemutatni hivatott rendezvényen. A  meg-
szokott helyen, Szlávich Vincéné, Magdi néni 
pincéjénél készült a büki csapat a megmé-
rettetésre. A  25 fős csapat az előkészületek 
és a bontás idejére kiegészült a művelődéi 
központ dolgozóival, majd a versenyen egy 
kicsit átalakult, de lelkes csapat várta a vendé-
gek rohamát. Az idén nagyon győzni akart a 
csapat, és ezért mindent meg is tett, hiszen 
több hetes előkészítő munka előzte meg a 
rendezvényt. A társaság jelentős része a Tor-
kos csütörtöki torkoskodásban is évek óta 
aktív szereplője a disznóölésnek. „Sajnos” ez 
az idén sem sikerült fődíjat nyerni, bár büszke 
lehet a város a csapatára, hiszen a település 
bemutatásáért kapott különdíjat a kompánia. 
Elmondhatjuk, hogy nagyon sok vendég for-
dult meg a város standjánál. Szerették az éte-
leinket, a hangulatot és sugárzó jó kedvet, de 
el is fáradtak. Mint a csapat tagja, csak annyit 
tudok mondani, hogy profi munka volt.

Köszönet illeti a séfeket: Windisch Pétert és 
Dániel Tibort. Németh Sándornak (Dazsa), Far-
kas Gyula uramnak, hogy egésznap kezelték a 
kemencéket . Böllérjeinknek: Pócza László és 
Balogh Attila uraimnak és állandó segítőjük-
nek, Horváth Zsoltnak, hogy irányították ama 
“Dezsőnek”nevezett disznó feldolgozását. 
Galamb Orsolyának és Kedves Nagy Lányká-
jának Fanninak, valamint párjának Glassl Gá-
bornak, Gyűrű Évának, Gróf Katalinnak, Giczi 
Ildikónak, Horváth Árpádné Ilikének, Farkas 
Tiborné Marcsinak, Hetényi-Holpert Móniká-

BöllérWellness a Csömötei –hegyen

víz

nak (A munkájáért, hogy mint a Parkom Kft. 
vezetője támogatta a csapatot.) Iliás Pálnak, 
Cser Csabának, Markó Tamásnak, Horváth 
Tibornak, Ihász Viktornak, Németh Sándornak 
(Süni), Fickler Jürgennek, hogy egésznap ke-
ményen dolganoztatok, álltátok a látogatók 
„rohamát” és kivívtátok a vendégek elisme-
rését. Baksa Zsigmondnak (Zsiga), hogy a 
leglehetetlenebb kéréseinket is teljesítette és 
támogatta a csapat munkáját a tőle megszo-
kott humorral. Balogh Jenő és Patthy Sándor 
uramnak, hogy – mint mindig – most is min-
den eszközzel támogatta a büki csapatot. 

A Büki Művelődési és Sportközpont, 
Könyvtár dolgozóinak és közfoglalkoztatott-
jainak: Hufinak, Hetyésy Tibornak, Györe Ro-
landnak, Sztojka Ákosnak, Nagy Lászlónak a 
nagyon összeszedett és profi munkájukért, 
amit a rendezvény előkészítése és a bon-
tás során végeztek. Unger Ferencnek, hogy 
megint rendelkezésre állt! 

Tóth Marcell barátunknak, hogy e jeles al-
kalommal is velünk mulatta az időt.

Nagy megbecsülés a Parkom dolgozóinak!
Szabó András aljegyző uramnak és Mol-

nár Zoltánnak, hogy bár nem tudták az idén 
a csapatunkat erősítni , az előkészítés során 
azonban nagyon sokat segítettek.

Gelle Józsefnek, hogy szakértelmével, 
munkájával segítette, támogatta a csapatot 
az előkészületek során. 

Házigazdánknak: Szlávich Vincénének 
(Magdi Mama) és családjának a vendégszere-
tetét és munkáját.

Mérhetetlenül köszönjük a csapat nevé-
ben Bük Város Önkormányzatának, hogy tá-
mogatták és segítették a csapatot.

 Tóth Tamás

dások és alsó tagozatosok vettek részt. 105 raj-
zot küldtek be, volt ezek között olyan is, ame-
lyik közösségi alkotás volt, csoportmunkával 
készült. A  rajzok sokszínűen mutatták be azt, 
hogy a víz éltető elemünk. A lelkes részvétel-
ért valamennyi óvodai csoport színes aszfalt 
krétákat kapott, hogy újabb alkotásokat készít-
hessenek. A szakmai zsűri 8 alkotót jutalmazott 
meg az iskolások közül: Németh Kata 1.a., Csiz-
madia Luca 1.b., Katona Gergő 2.b., Németh 
Júlia 3.a., Borsits Regina 3.b., Hódosi Dominik 
4.b., Bodó Sára 4.b., Géczi Eszter 4.b.

A kiállítás megtekinthető a művelődési köz-
pont emeleti folyosóján.

Kincsünk a víz!
A fenti címmel szervezte meg a Művelődé-

si és Sportközpont, Könyvtár a Víz Világnapján 
bemutatott rajzpályázatot, melyen a helyi óvo-

ÁPRILIS 8. 19.00
„Aki nem jön táncolni, menjen haza alud-
ni…” Düvő koncert és táncház
A részvétel ingyenes!
A rendezvény a Nemzeti Kulturális Alap 
Halmos Béla Program Ideiglenes Kollégium 
támogatásával valósul meg!
ÁPRILIS 17. 08.30 – 12.00
Büki Húsvéti Vigadalom
Húsvéti népszokások bemutatása, Húsvéti 
játszóház, Népi fajátékok, Kézműves sarok
10.30 Pódium Színház
A belépés díjtalan!
ÁPRILIS 21. 18.00
Olvasószemüveg – Barangolás irodalmi 
hegycsúcsokon
Kepes András: A boldog hülye és az okos 
depressziós
Rítusok vagy tudomány? Élet, a halál után. (No, 
meg előtte.) Testen kívül – és belül... Vissza a 
gyökerekhez? De hol vannak a gyökerek?
Belépő: 1.500.- Ft
Helyszín: Büki MSK Színházterme
ÁPRILIS 28. 19.00
Forgószínpad – Büki Színházi Esték
Bábelna – Keleti nyitás
étkezdei vígjáték
Írta és rendezte: Dömötör Tamás
Belépő: 1.500.- Ft
Helyszín: Büki MSK Színházterme
ÁPRILIS 30. 18.00
Májusfa állítás a büki civil szervezetekkel
Helyszín: Bük, Kóczán-ház, Széchenyi u. 42.
ÁPRILIS 30. 20.00
Bikini koncert
Utcabál a West zenekarral
Belépő: 1.500.- Ft
Az Utcabál ingyenes!
Helyszín: Büki MSK Atriuma
MÁJUS 1. 09.00
10. Büki Futónap
Helyszín: Bük, Sportcentrum
MÁJUS 1. 14.00
Büki Majális
16.00 Nyári tündérkert – zenés mesejáték
17.00 Holdvilágos éjszakán – örökzöld slá-
gerek a Pódium Színház előadásában
18.00 Mosoly Táncsoport műsora
19.00 Dry Parsley zenekar koncertje
A programok ideje alatt kirakodóvásár, büfé, lég-
vár, kézműves foglalkozás, fajátékok, arcfestés és 
még sok minden más várja az érdeklődőket!
A rendezvényeken való részvétel díjtalan!
A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

A Büki Művelődési és 
Sportközpont, Könyvtár 
2017. áprilisi programjai
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A téli felkészülési időszakban is folyama-
tos munka folyt a BTK felnőtt labdarú-
gónál. Eső János lemondását követően 
a BTK elnöksége Imrő János edzőt bízta 
meg a szakosztályvezetői feladatokkal is. 
A már kettős minőségben dolgozó edző 
az eddigi történésekről is beszámolt: 

A téli időszakban négyen hagyták el a 
BTK-t, ők elsősorban azért távoztak, mert ke-
vesebb játéklehetőséget kaptak. Hét új lab-
darugó érkezett. A célom az átigazoláskor az 
volt, hogy a fiatal átlagéletkorú csapatot pró-
báltam egy kicsit öregíteni. Ez azt jelenti, hogy 

Jó tavaszi indulás a labdarúgóknál
idősebb, tapasztaltabb játékosokat kerestem. 
Három harminc év feletti játékos érkezett. Az 
új játékosok minőségi változást hozhatnak.

Milyen volt a felkészülési időszak?
Szeretném megköszönni a sportcentrum 

dolgozóinak, az önkormányzatnak, hogy kivá-
ló körülmények között dolgozhattunk. Hasz-
náltuk a sportcsarnokot és a műfüvet is. Nyolc 
edzőmérkőzést játszottunk. Az edzések este 
hét órakor kezdődnek, mert a játékosaink dol-
gozók, tanulók, így a nyugat-európai mintát 
követve villanyfényes edzéseink vannak.

Imrő János még elmondta, hogy a koráb-

ban a csapat környékén dolgozó szakembe-
reket felkeresi, támogatásukat kérve. A  játé-
kosokra nem akarnak nagy terhet rakni, de 
az edző mindig győzni küldi fel a csapatát.

A rajt jól indult. A BTK a lapzártánkig há-
rom mérkőzést játszott, és mindhárom alka-
lommal győzött. Varga Zsolt

Évek óta visszajáró vendégek vagyunk 
Bükön, de talán elmondható, hogy a mos-
tani volt a legjobban szervezett versenyünk. 
Mi sem bizonyítja ezt jobban, minthogy 
590 indulónk volt, ami tíz fővel meghalad-
ta az eddig leglátogatottabbnak számító, a 
budapesti Vasas SC által szervezett viadalt. 
Ez nagy büszkeség klubunknak, Bük váro-
sának és a pártoló Bükfürdőnek is! – érté-
kelt Málics Róbert, a rendező szombathelyi 
egyesület elnöke, hozzátéve: szervezőkkel, 
edzőkkel, szülőkkel, közönséggel együtt 
több ezren töltötték a péntektől vasárna-
pig terjedő időszakot Bükön, hozzájárulva 
ezzel a település idegenforgalmához. 

Ami a versenyt illeti, olyan neves szak-
emberek is megfordultak az idei viadalon, 
mint Imre Géza, Rió párbajtőr ezüstérmese, 
vagy a szatmárnémeti születésű Simona 
Pop, aki ugyancsak a 2016-os brazíliai öt-
karikás játékokon a román párbajtőr csapat 
tagjaként lett olimpiai bajnok. 

Falussy Péter

Nagy siker volt az idei olimpici
Több ezren látogattak ki március má-
sodik hétvégéjén a büki sportcsarnok-
ba, ahol a Szombathelyi Vívóakadémia 
Sportegyesület szervezésében rendez-
ték az Olimpici Párbajtőr Grand Prix-t, 
amely a 2016/17-es sorozat negyedik 
állomása volt egyben. 

Csata a páston

Az orosz U17-es korosztályú fiú labdarúgó-vá-
logatott edzőtáborozásával indult a szezon a 
Büki Sportcentrum élőfüves pályáján. Orosz-
ország együttese a magyarországi U17-es 
Európa-bajnoki Elit Körre készült fel pályánkon 
március 9-18 között.  A négyes torna – amely-
nek részvevői Magyarorság, Izrael és Norvégia 
voltak még -, a nyári horvátországi 16 csapatos 
kontinens viadalra kvalifikált. Az oroszok 22 já-
tékossal és nyolc fős stábbal jöttek hazánkba, 
szállásuk a Greenfield Hotel Golf&Spa-ban 
volt. Érkezésük után többször is naponta két 
tréningen vettek részt, és megmérkőztek a 
ZTE U19-es együttesével is. A csapat itt tartóz-
kodását szervező menedzser, Szergej Kuznye-
cov elmondta, partnerei elégedettek voltak 
a körülményekkel, a Bükön töltött tíz nap jól 
szolgálta felkészülésüket.  Falussy Péter

Tömördön a Faluházban rendezték meg a XIV. 
kistérségi sakk viadalt. 2017. február 26-án, 
amelyen 22 fő vett részt. (Bük, Csepreg, Bő, Tö-
mörd, Mesterháza, Nemesládony, Vép, Szom-
bathely) A hétfordulós „svájci” rendszerben az 
alábbi eredmények születtek: 1, Ávár Zsolt-Tö-
mörd-6 pont; 2, Néveri Tibor-Bük-5,5 pont; 3, 
Hőbér András-Vép-5 pont

A versenyt a Büki TK sakk szakosztálya ren-
dezte. Az egész napos viadalon Ávár Zsolt 
házigazda nagyszerű vendéglátásban része-
sítette a versenyzőket,amit ezúton is meg-
köszönünk. Bajnoki mérkőzésen: Haladás 
Sport iskola-Bük 5,5-6,5, nagyszerű győzelem!

Újabb bajnoki mérkőzésen Bük-Szent-
gotthárd 7-5, ismét egy szép  győzelem a 
három OB II-es versenyzővel kiálló ellenféllel 
szemben. A  szakosztály 2017. április 8-án a 
Mátyás vendéglőben Bükön rendezi a XXX. 
kistérségi, egyben Bük város bajnokságát. 
Nevezés a helyszínen 8.45-kor.

Dániel Tibor szakosztályvezető 

Orosz korosztályos  
válogatott edzőtáborozott  

a sportcentrumban

Sakk hírek

A Büki Horgász Egyesület március 12-én tar-
totta évi rendes közgyűlését. A beszámolók 
és a költségvetés jóváhagyását követően 
jelölő bizottságot választott, amelynek tag-
jai idős Strén Tibor, Mórocz István és Csűrös 
Ádám lettek. Az ő feladatuk lesz, hogy ez 
év októberben tartandó vezetőség válasz-
tó közgyűlésre javaslatokat tegyenek az új 
vezetőségi tagokra és a bizottságok tagjaira.

Március elején 8 mázsa háromnyaras 
ponty és két mázsa amur telepítése történt 

Horgász hírek
a büki tóba. Három fő újból horgász halel-
lenőri vizsgát tett Vaskeresztesen. Kovács 
Ákos, Lőrincz Tibor és Németh Sándor (Da-
zsa) lesz jogosult a Répcén és a büki tónál 
horgászók ellenőrzésére.

Március 18-án a gyerekekkel együtt több, 
mint 30 fő vett részt a büki tó környékének 
rendezésében. Az esős idő miatt a padok 
festésére egy későbbi időpontban kerül sor.

Szabó József 
elnök
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a látogatók érdeklődését a rendezvényre 
és felvenni a versenyt az internet világával. 
A  kiállítással egyidőben szakmai előadások, 
rendezvények is zajlottak: Trend riport – a 
világ turizmusa, Fókuszban a turizmus és a 
biztonság, Magyarország, mint biztonságos 
desztináció, Turizmus Kárpátalján, Sport és 
sportturizmus, Meddig terjed az utazási iro-

Az idei megmérettetés helyszíne: Ca-
ramell Premium Resort **** sup. Bükfürdő

Időpont: 2017.április 26. szerda, 14:30 óra.
A TDM Kupa fődíja: Vándorserleg
A jelentkezés határideje: 2017. ápr. 12. (szerda)
Nevezési feltételek: büki, bükfürdői lak-, szék- 

vagy telephellyel rendelkező, TDM Egyesületi 
Tag egyesületek, vállalkozások, magánszemé-
lyek 3 vagy 4 fős csapatai az alábbi adatok fel-
tüntetésével: – csapat neve (az előző évek-
hez hasonlóan kreativitást várunk:))

- a résztvevő játékosok száma
- a résztvevő játékosok neve

Utazás 2017 – 40 éves lett a budapesti turisztikai seregszemle

Kedves Hölgy Tagjaink!

Kerek születésnapot ünnepelt a buda-
pesti Hungexpo területén megrendezett 
Utazás 2017 kiállítás. Március 2–5. között 
40. alkalommal fogadta a szakmai láto-
gatókat és az utazás iránt érdeklődőket. 
Bük, Bükfürdő a Vas Megyei Turizmus 
Szövetség közös standján, négy és fél 
pulton jelent meg. 

Az ország legnagyobb turisztikai esemé-
nyét közel 30 ezer ember kereste fel a négy 
nap alatt. A Vas megyei standon belül Bük, 
Bükfürdő közvetlenül a belföldi díszvendég 
– Győr és Pannonhalma szomszédságában 
kapott helyet, ahol a TDM szervezet mellett a 
Büki Gyógyfürdő Zrt, a Danubius HSR Bükfür-
dő, az Apartman Hotel, a Büki Szobakiadók 
Szövetsége, a Caramell Prémium Resort és a 
Hunguest Hotel Répce és Répce Gold pultjá-
nál fogadták az érdeklődőket. A közösségna-
pok mellett szakmai találkozóknak is otthont 
adott a vásár, ami a meglévő személyes kap-
csolatok ápolásán túl új ismeretségek kialakí-
tására is lehetőséget biztosított. 

A szervezők évről-évre igyekeznek újabb 
attrakciókkal és szolgáltatásokkal felkelteni 

Hatodik alkalommal várjuk a büki-bük-
fürdői csapatokat a hagyományos 
TDM Női Bowling-Kupán!

dák felelőssége 2017-ben?, Semmelweis 
Egészségturizmus Konferencia , Turisztikai 
Csúcstalálkozó.

Az Utazás kiállítás társkiállítása – az Afri-
ka Expo mellett – idén is a Bringaexpo volt, 
amelyet immár önállóan rendezett meg a 
HUNGEXPO Zrt.

Horváth Lívia

Nevezési díj: 3000.-Ft / fő, amely az ener-
giapótló vacsora költségét is tartalmazza.

A Kupán való részvétel feltétele a neve-
zési díj legkésőbb 2017. április 12-ig törté-
nő készpénzes befizetése (csapatonként 
egy összegben) a büki Tourinform és a bük-
fürdői Tourinfo irodában.

A tornát követő ünnepélyes díjkiosztó és 
vacsora: 2017. április 26. 18.00 óra Kes Pub 
Étterem – Bük

Szeretettel várjuk a csapatok jelentkezését!
Üdvözlettel, a BBKTE Munkaszervezet kol-

léganői, azaz a GyógyvíztündérekBowling a Caramellben

Bükiek a kiállításon

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

  1. Szombat Dr. Petro Andor 
  2. Vasárnap Dr. Nagy Gábor
  3. Hétfő Dr. Kator Miklós
  4. Kedd Dr. Izer Ildikó 
  5. Szerda Dr. Szilasi Imre (23 óra)
  6. Csütörtök Dr. Szilasi Imre
  7. Péntek Dr. Szilasi Imre
  8. Szombat Dr. Szilasi Imre
  9. Vasárnap Dr. Szilasi Imre
10. Hétfő Dr. Kator Miklós
11. Kedd Dr. Szirmai László

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

23. Vasárnap Dr. Szilasi Imre
24. Hétfő Dr. Kator Miklós
25. Kedd Dr. Szirmai László
26. Szerda Dr. Müller András
27. Csütörtök Dr. Bencsik István
28. Péntek Dr. Izer Ildikó
29. Szombat Dr. Földi Sándor
30. Vasárnap Dr. Sudár Zsuzsanna
Bük, 2017. március 23.

Dr. Németh Sándor
s.k. elnök
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VILLA ROSATO 
kézműves cukrászműhely

Sütiimádók figyelem! A Villa Rosato 
egyszerre kínálja kézműves remekeit, 
melynek csak cukrászaink kreativitása  
adhat határt, valamint a hazai ízek 
kedvelői számára az ellenállhatatlan 
krémes is porondra kerül.

Ám hétköznapi finomságaink mellett,  
esküvőkre, rendezvényekre és szüle- 
tésnapokra is készítünk remekeket 
egyedi elképzeléseik szerint. Kérd 
személyre szabott ajánlatunkat!

9737 Bük, Nyárfa u. 2.,
Tel: 94 999 315 • e-mail: pastry@caramell.hu

www.vilarosato.hu
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Termelői Piac
Bauernmarkt · Farmá ské trhy

www.visitbuk.hu

Bükfürdő
TERMELOI PIAC

BÜ

KFÜRDOI

E S S Z E N C I A

BÜ

KFÜRDOI

E S S Z E N C I A

BÜ

KFÜRDOI

E S S Z E N C I A

BÜ

KFÜRDOI

E S S Z E N C I A

Bükfürdő
TERMELOI PIAC

Bükfürdő
TERMELOI PIAC

Bükfürdő
TERMELOI PIAC

1 2         2 0 1 7 .   m á rc i u s   3 0 .


