
büki gyógyfürdőben nem állnak le a fejleszté-
sek, egy hónap múlva megkezdik az új főbe-
járat építését, ősszel pedig nekilátnak a legré-
gebbi, mára Szent Kelemen névre keresztelt 
medence teljes felújításának, karácsony és újév 
után pedig megújulnak az öltözők is. Elmond-
ta azt is: a büki gyógyfürdő 2016-ban 890 ezer 
vendéget fogadott, a fürdőt üzemeltető tár-
saság árbevétele meghaladta az 1,9 milliárd 
forintot. Az idén hasonló vendégszám mellett 
bevételüket 2 milliárd forint körül tervezik, és 
továbbra is reménykednek abban, hogy a fo-
lyamatos fejlesztések hatására 2-3 éven belül a 
vendégek száma eléri majd az egymilliót.

Az egyedi összetételű gyógyvízkincs-
csel rendelkező, idén fennállásának 55. ju-
bileumát ünneplő Bükfürdő Gyógy- és Él-
ménycentrum a folyamatos fejlesztéseknek 
köszönhetően Európa-szerte ismert gyógy-
fürdővé vált. Ennek a hírnévnek a megpe-
csételését jelenti a most elnyert EuropeSpa 
Med kitüntetés, mely a vendégek felé azt az 
üzenetet közvetíti, Bükfürdő a nemzetközi 
piacon is elismert gyógyhelynek számít.

A BÜKFÜRDŐ GYÓGY- ÉS ÉLMÉNY-
CENTRUM LETT AZ ÉV GYÓGYFÜR-
DŐJE 2016-BAN

Az Utazó Magazin idén is a Turizmus és 
Profit szakmai konferencián adta át 2016 

Májusi díjeső Bükfürdőn

legjobb turisztikai szolgáltatóinak járó dí-
jakat május 10-én. Az olvasók és a szak-
mabeliek szavazatai alapján hirdették ki az 
eredményt a Hotel Moments**** Budapest 
rendezvénytermében, ahol a köszöntőbe-
szédek után adták át az elismeréseket.

A konferenciát Nyitrai Zsolt, stratégia tár-
sadalmi kapcsolatokért felelős miniszterelnök 
megbízottja nyitotta meg, aki beszédében 
elmondta, hogy az ágazat jelentősen hozzá-
járul a gazdasági növekedéshez és a munka-
helyteremtéshez. A turizmus mára már több 
mint 350 ezer embernek ad munkát, és a 
szektorban 45 ezer kis- és középvállalkozás 
működik – hangsúlyozta. Szavai szerint Ma-
gyarország és Budapest vonzerejét emellett 
az is nagyban erősíti, hogy a külföldről érkező 
turisták, biztonságos helynek tartják.

Az átadón az Év Gyógyfürdője díjat a 
szavazatok alapján a Bükfürdő Gyógy- és 
Élménycentrum nyerte el. A  díjat Schaffer 
Adrienn, a Büki Gyógyfürdő Zrt. értékesítési 
és kommunikációs igazgatója vette át Nyitrai 
Zsolttól és dr. Érsek M. Zoltántól, az Utazó 
magazin főszerkesztőjétől.

Díjazták továbbá a 2016-os év üzleti szál-
lodáját, az év wellness szállodáját, az év kon-
ferencia szállodáját, a legjobb légitársasá-
got, utazási irodát, és még számos turisztikai 
szolgáltatót. Forrás: Bükfürdő

Májusban két rangos elismerésben is 
részesült a Bükfürdő Gyógy- és Élmény-
centrum. Először a nemzetközi szintű 
EuropeSpa Med díjat, majd a Turizmus 
és Profit szakmai konferencián az Év 
Gyógyfürdője 2016 elismerést nyerte el.

EUROPESPA DÍJÁTADÓ BÜKFÜRDŐN
A Büki Gyógyfürdő Zrt.-t 2017 februárjában 

vette górcső alá az Európai Fürdőszövetség. 
A fürdőhelynek a szövetség által meghatáro-
zott, sokrétű vizsgálat sorozaton kellett átesnie, 
melynek során a független bizottság szakem-
berei minden területen kellő figyelemmel és 
precizitással jártak el: a gyógy-, wellness- és ét-
keztetési szolgáltatások mellett a műszaki álla-
potot is felmérték. Az ellenőrzés során a fürdő 
sikeresen teljesített, a kritériumoknak eleget 
téve immáron magáénak tudhatja a nemzet-
közi elismerést biztosító EuropeSpa Med díjat.

Az átadó ünnepségre 2017. május 5-én, a 
Bükfürdő Gyógy- és Élménycentrumban ke-
rült sor, mely eseményen részt vett Joachim 
Lieber, az ESPA Európai Fürdőszövetség tisz-
teletbeli főtitkára, valamint Juhász Szabolcs, 
a Magyar Turisztikai Ügynökség egészségtu-
rizmusért felelős igazgatója. A  Büki Gyógy-
fürdőn kívül még 3 magyarországi fürdőhely 
részesült a kitüntetésben: a mezőkövesdi 
Zsóry Gyógy- és Strandfürdő, a Hévízi Tófür-
dő és a hozzá tartozó szálloda, illetve a buda-
pesti Széchenyi Gyógyfürdő és Uszoda.

Az elismerés azzal a céllal jött létre, hogy 
elkülönítsék a kiemelten jó minőségű szol-
gáltatást nyújtó gyógyhelyeket az egyéb, 
hasonló jellegű intézményektől.

Az eseményen Boros László Attila, a Büki 
Gyógyfürdő Zrt. vezérigazgatója elmondta: a 

Juhász Szabolcs, Boros László Attila, Joachim Lieber a díjátadón

Májusi számunk tartalmából: 
Anyák napja az óvodában  2. oldal
Pályázati támogatások szobakiadóknak 3. oldal
Püspöki látogatás 4. oldal
Üdülőszövetkezeti közgyűlés 5. oldal
Iskolai hírek, információk 7-8. odal
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5-én a Lila és a Pillangó csoportok, május 
8-án délelőtt pedig a Katica, Mazsola és Kuko-
ri csoportok, illetve május 9-én a Micimackó 
csoport óvodásai fogadták az édesanyákat, 
nagymamákat, édesapákat, hogy versekkel, 
énekekkel köszöntsék őket, – közös voná-
suk a szeretet, az örökké tartó ragaszkodás, 
köszönet a létért, az életért. Ezzel is kifejezve, 
hogy mennyire fontosak egymás számára. 

„Orgona ága, barackfa virága, 
öltözzetek új ruhába 
anyák napja hajnalára illatosan!
Zúgja az erdő, 
susogja a szellő, 
üzenik az ágak-lombok, 

tozás” címet kapta, amely könnyed meditá-
ciós zenével indult, a végére igazán forró 
hangulatot teremtve a szauna kabinban. 
A másik a „Spanyol dallamok” nevet viselte, 

Az Édesanyákat köszöntöttük az óvodában

Bükfürdő büszkesége: a bronzérmes szaunamester 

Az év legszebb ünnepei közé tartozik 
Anyák Napja. Mindegyikünk édesanyja 
nagy-nagy szeretettel vette körül, ve-
szi körül gyermekét, gondozza, ápolja, 
táplálja. Az édesanya szerető gondosko-
dása nemcsak gyermekük testi szükség-
leteire terjed ki, a lelki, szellemi nevelés 
is nélkülözhetetlen. Ő az, aki önzetlenül 
áll gyermeke mellett, figyeli minden 
apró lépését, azt szeretné, hogy öröm és 
szeretet kísérje életében. 

Anyák napján, május első vasárnapján 
ezt köszönjük meg hálás szeretettel az édes-
anyának, édesapának is és nagyszüleinknek 
is. Május 4-én a Napraforgó csoport, május 

Országos harmadik helyezést ért el 
Jakab Klaudia, a Bükfürdő Gyógy- és 
Élménycentrum szauna mestere a Har-
via-Saunabau Magyar Országos Sza-
unamester Bajnokság döntőjében. 
A versenyt május 13-án rendezték meg 
a balmazújvárosi Kamilla Gyógyfürdő-
ben. Az eseményen az ország 8 legjobb 
szauna mestere versengett egymással, 
akik a döntőt megelőző elődöntőkben 
már bizonyították tudásukat.

Mindegyik versenyző két-két 12-15 per-
ces szauna szeánsz programot mutatott 
be a szakmai zsűrinek és a vendégeknek. 
A  szeánszok tematikáját a versenyzők sza-
badon választhatták meg, így a véleménye-
zők sem tudhatták előre, milyen zenével, 
tánccal, jelmezzel és illatanyagokkal fogják 
elkápráztatni őket a döntősök.

Jakab Klaudia is két szeánsszal készült a 
megmérettetésre. Az egyik az „Angyali vál-

amelyben Klaudia a spanyol táncok törté-
netét mutatta be egy igazán frissítő, medi-
terrán érzetű illatokkal és aláfestő zenékkel 
tarkított produkcióban.

Jakab Klaudia az oklevéllel

Mazsola csoportosok köszöntője Pillangó csoportosok éneklik – Kicsi vagyok én, majd megnövök én...

Légy Te mindig nagyon boldog édes-
anyám!” – énekelték a gyerekek. Szavakkal 
nagyon nehéz kifejezni a hálát. A kicsik egy 
öleléssel, az általuk készített ajándékokkal 
igyekeztek megmutatni ezt. 

Az édesanyák, az édesapák, a nagyszülők 
szeretete, gondoskodása maradjon termé-
szetes közeg a gyermekek számára, szá-
munkra sok-sok éven át! A gyermekek pedig 
a felnőttek példája nyomán támogató, segí-
tő szeretetükkel tudják viszonozni szüleik-
nek! A Kukori csoport óvodásai a Dr. Horváth 
Tibor Szociális Központ lakóit is szeretettel 
köszöntötték. Isten éltesse az édesanyákat!

Pócza M. Gabriella
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Tájékoztatás
Mentés szükségessége esetén bárki  –  állampolgárságtól és 
egészségbiztosítási jogviszonytól függetlenül – hívhat men-
tőt a Magyar Köztársaság területén. Hívószám: 104.

Milyen esetekben hívhatunk mentőt mentés céljából?
Minden esetben, amikor a beteg azonnali egészségügyi ellátásra 
szorul:
•  ha életveszély, vagy annak gyanúja áll fenn (eszméletlen állapot, 

bármilyen eredetű súlyos vérzés, stb.);
•  baleset, sérülés, bármilyen eredetű mérgezés esetén;
•  megindult szülés, illetve a fennálló terhesség alatt bekövetkező 

rendellenesség miatt;

•  ha erős fájdalom, vagy más riasztó panasz, illetve tünet észlelhető 
(pl. fulladásérzés, nehézlégzés, végtagbénulás, stb.);

•  ha olyan magatartászavart észlelünk, mely során a beteg saját 
maga, vagy mások életét veszélyezteti.

•  A mentők hívószáma az ország egész területén (minden vezeté-
kes és mobil telefonról): 104

•  1999-től egységes sürgősségi hívószám bevezetésére kerül sor 
Magyarország területén is (112). Ezt elsősorban akkor hívjuk, ha 
egyidejűleg a mentőkre és/vagy a tűzoltókra és/vagy a rendőr-
ségre is szükség van.

Forrás: www.mentok.hu Dr. Tóth Ágnes, jegyző

A Bük, Bükfürdő Közhasznú Turisztikai Egyesület által kiírt 
egyéb szálláshely típusú szálláshely-szolgáltatók számára 
kiírt pályázat minőségfejlesztési támogatás igénybevételére 
első szakasza lezárult. A Bük, Bükfürdő Közhasznú Turisztikai 
Egyesület 2017. április 28-án megtartott Elnökségi és egyben 
bírálóbizottsági ülésén pozitívan bírálta el a mind az 52 minő-
ségfejlesztési támogatásra benyújtott pályázatot. Így a Bük 
Város Önkormányzata által megállapított 7.000.000 Ft ösz-
szegű támogatásból végül 6.687.304 Ft értékű beszerzéseket 
és beruházásokat valósíthatnak meg az egyéb szálláshelyek.
A pályázat nyerteseinek listája a következő:
1. Skultéti Ilona – 9737 Bük, Deák F. u. 12., Büki Vendégház
2. Tóth József – 9737 Bük, Béke u. 6., Tóth Vendégház
3. Tóth Margit – 9737 Bük, Petőfi S. u. 45., AN-DI Vendégház
4. Barki Csabáné – 9737 Bük, Ifjúság u.54., Barki Apartman
5. Páll István – 9737 Bükfürdő, Európa út 2. A/I. 7., Golf Apartman
6. Gosztonyi Anna – 9737 Bük, Ifjúság útja 62., Elizabeth Apartman
7. Horváth Andrea – 9737 Bük, Hévíz u. 11., Apartman ERELI
8. Tóthné Petri Éva – 9737, Bük, Kölcsey u. 22.,  Anna Apartman
9. Virger Ágnes – 9737 Bük, Kölcsey u. 3., Anna Apartman
10. Tóthné Payerli Anna – 9737 Bük, Kölcsey u. 5., Anna Apartman
11. Tóth Imre – 9737 Bük, Kölcsey u. 5., Anna Apartman
12. Tóth Zoltán – 9737 Bük, Kölcsey u. 5., Anna Apartman
13. Óvári Árpád – 9737 Bük, Jókai u. 3., Óvári Vendégház
14. Sárai Judit – 9737 Bük, Honfoglalás u. 5., Judit Vendégház
15.  Őri Beáta  - 9740 Bükfürdő, Termál krt. 13., Titi Family és 
9740 Bükfürdő Fűzfa u. 4., Titi Trendy & Classic
16. Dr. Őri Lászlóné – 9740 Bükfürdő, Juharfa sor 11., Őri & Őri Deluxe
17. Baranyai Róbertné – 9737 Bük, Kossuth u. 119., Baranyai Vendégház
18. Schanzenbacher Andrea – 9740 Bükfürdő, Termál krt. 17/a 
19. Tóth Gyula – 9740 Bükfürdő, Szarkaláb sor 3/a, Jerry Apartman
20. Molnár Miklós – 9740 Bükfürdő, Nefelejcs u. 5., Molnár Apartman
21. Lovasi András – 9737 Bük, Ifjúság útja 89., Lovasi Apartman

22. Bíró Béla – 9737 Bük, Hévíz u. 25., Béta Apartman
23. Varga Dávid Dezső – 9740 Bükfürdő, Akácfa sor 1., Varga Vendégház
24. Vargáné Pintér Csilla – 9740 Bükfürdő, Pipacs sor 7., Varga Vendégház
25. Varga Dávid – 9740 Bükfürdő, Tuipán u. 1., Varga Vendégház
26. Fandor-Coop Bt. – 9737 Bük, Ifjúság útja 55., Apartman Siesta
27. Galamb Orsolya – 9737 Bük, Ifjúság útja 57., Apartman Siesta
28. Galamb Csabáné – 9737 Bük, Ifjúság útja 16., Orsi Vendégház
29. Glassl Gábor 9737 Bük, Ifjúság útja 59. 
30. Eszállás Bt. – 9737 Bük, Honfoglalás u. 20.,  Brigitte Vendégház
31. Giczi Gyuláné – 9737 Bük, Forrás u. 2., Forrás-G Vendégház
32. Révész Tamás – 9740 Bük, Golf út 2., Golf in Hungary Apartment
33. Horváth Balázs – 9737 Bük, Pacsirta u. 6., Horváth Apartman
34. Böröczky Tibor – 9737 Bük, Forrás u. 28., Gitta Apartman és 
9737 Bük, Kristály u. 29., Gitta Apartman
35. Csordásné Major Tünde – 9737 Bük, Kossuth u. 123., Tünde Apartman
36. Csordás János – 9737 Bük, Pipacs sor 3/A, Anita Apartman
37. Emődi Ferenc Albertné-  9737 Bük, Béke u. 4. Emődi Vendégház
38. Sárvári Márta-  9737 Bük, Széchenyi u. 15. Márta Ház
39. Tóth Anita – 9737 Bük, Pipacs sor 3/B, Loki Apartman
40. Herbert Antalné – 9740 Bükfürdő, Fűzfa u. 11., Herbert Apartman
41. Bánovics-Tóth Szabina – 9737 Bük, Szabadság u. 5., Tóth Vendégház
42. Tóth Tibor – 9737 Bük, Szabadság u. 5., Tóth Vendégház
43. Molnár Sándor – 9740 Bükfürdő, Nefelejcs u. 1.,  Apartman Nóra
44. Kolonits Ferencné – 9740 Bükfürdő, Forrás u. 21. 
45. Kolonits Nóra – 9740 Bükfürdő, Diófa sor 9. 
46. Vasi Fehérló Kft. – 9737 Bük, Kossuth u. 38., Fehérló Étterem és Vendégház
47. Földházi Gizella – 9740 Bükfürdő, Termál krt 7., Gizella Apartmanhaus
48. Lukács Balázs László – 9737 Bük, Kristály u. 39., Lukács Ház
49. Krepsz Róbert – 9737 Bükfürdő, Juharfa sor 1., Krepsz Apartman
50. Németh Ernőné – 9737 Bük, Ifjúság útja 21., Ilona Vendégház
51. Tóth Csaba – 9737 Bük, Ifjúság útja 30., Martha Haus
52. Harsányi Sándor – 9740 Bükfürdő. Szarkaláb sor 2/b, Éva Vendégház
Szerző: TDM

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

1. Csütörtök Dr. Szilasi Imre
2. Péntek Dr. Szilasi Imre
3. Szombat Dr. Szilasi Imre 
4. Vasárnap Dr. Szilasi Imre
5. Hétfő Dr. Kator Miklós
6. Kedd Dr. Szirmai László
7. Szerda Dr. Sudár Zsuzsanna
8. Csütörtök Dr. Izer Ildikó
9. Péntek Dr. Müller András
10. Szombat Dr. Petro Andor
11. Vasárnap Dr. Izer Ildikó

12. Hétfő Dr. Kator Miklós
13. Kedd Dr. Szirmai László
14. Szerda Dr. Bencsik István
15. Csütörtök Dr. Szilasi Imre
16. Péntek Dr. Szilasi Imre
17. Szombat Dr. Szilasi Imre
18. Vasárnap Dr. Szilasi Imre
19. Hétfő Dr. Kator Miklós
20. Kedd Dr. Szirmai László
21. Szerda Dr. Bencsik István
22. Csütörtök Dr. Müller András

23. Péntek Dr. Izer Ildikó
24. Szombat Dr. Földi Sándor
25. Vasárnap Dr. Nagy Gábor
26. Hétfő Dr. Kator Miklós
27. Kedd Dr. Szirmai László
28. Szerda Dr. Izer Ildikó
29. Csütörtök Dr. Szilasi Imre
30. Péntek Dr. Szilasi Imre
Július 1-2. Szo-V Dr. Szilasi Imre
Bük, 2017. május 10.

Dr. Németh Sándor, s.k. elnök

Pályázati támogatások
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Megyéspüspök úr szentbeszédét az 
evangéliumi szakaszhoz fűzte (Jn 6,2-29): 
Jézus tudta mi lakik az emberben: „Nem 
azért kerestetek, mert csodajelet láttatok, 
hanem mert ettetek a kenyérből és jóllak-
tatok.” A jólétben az ember elfelejti Istenét, 
elfelejtik kihez is tartoznak, feladják érték-
rendjüket. A történelem, az elmúlt rendsze-
rek is bizonyították ezt. Legyünk mindig há-
lásak Istennek, hogy van mindenünk, de ne 
feledkezzünk el másokról sem. Keressük az 
Istennel való kapcsolatot… Mindegyikünk-
ben nemcsak a földi dolgok utáni vágy van 
meg, hanem lelkünkben ott van az Isten 
utáni vágy is. 

Váci Mihály: Valami nincs sehol c. versé-
ben is erre utal:

Süvítnek napjaink, a forró sortüzek,
– valamit mindennap elmulasztunk.
Robotolunk lélekszakadva, jóttevőn,
– s valamit minden tettben elmulasztunk…
Jézus az örök élet kenyerét adja nekünk, 

minden szentmisében Vele találkozhatunk. 
Az Őutána való vágyódás töltse el szívün-

2017. május 1. Római Szent Kelemen Plébániatemplom 
megújult környezetének felszentelése

Jász László plébános úr a hívőket, a 
város lakosait, a környező települések 
híveit, papjait templomunk környeze-
tének felszentelésére hívta. Dr. Veres 
András Győr Egyházmegye püspöke 
celebrálta a délelőtti 10 órai szentmisét. 
Szép számmal vettek részt meghívott 
vendégek, ministránsok, hívők ezen a 
szentmisén. Bük város polgármestere, 
Dr. Németh Sándor és a képviselő-tes-
tület tagjai, az evangélikus gyülekezet 
lelkésze is jelen volt, tiszteletüket tették. 

Csóka Gábor, az Egyházközség Tanács-
adó Testületének elnöke köszöntötte püs-
pök urat. „Örülünk, annak, hogy Püspök 
Atyával együtt adhatunk hálát a Jóistennek 
az elmúlt év sikeres beruházásáért. Temp-
lomunk környezetének megújítását, a falak 
vizesedésének megállítását szükségesnek 
tartottuk. Erre készültek tervek és néhány 
sikertelen pályázat követte… Tavaly az 
Önkormányzattal közösen született egy 
megállapodás a templom környezetének 
megújításáról a terveknek megfelelően. 
A kivitelezés költségeit az egyházközség és 
az Önkormányzat egyharmad-kétharmad 
arányban megosztotta. Külön köszönet 
ezért Dr. Német Sándor polgármester úr-
nak, a Képviselő-testület tagjainak, akik tá-
mogatták a megvalósulást, és biztosították 
az anyagiakat. Bízunk benne, hogy a terve-
zett utak kiépítése és a parkosítás munkála-
tai folytatódnak.” Plébános úr is üdvözölte 
püspök urat, a jelenlévőket, és megköszön-
te a kivitelező munkáját. A templom körül 
a kivitelező munkákat és a plébániai garázs 
építését, valamint a plébánia bejárati részé-
nek felújítását a Szkendo Kft. végezte. 

ket, másokat is segítsünk a Vele való talál-
kozásra – az örömnek, a szeretetnek, a há-
lának közössége legyen ez! 

A szentmisét követően a megújult 
templom előtti téren püspök úr megáldot-
ta a templom környezetét, a jelenlévőket. 
Ezt követően pedig a plébánia kertjében 
lévő épület megáldására került sor, majd 
a meghívott vendégek püspök atyával 
együtt közös ebéden vettek részt.

Pócza M . Gabriella

A felújított templom és környéke Dr. Veres András püspök felszenteli a templom 
környezetét

Június 05. 05:00 – Pünkösd másodnapi ün-
nepi istentisztelet az evangélikus templomban.
Június 11. 09:30 – Tanévzáró családi isten-
tisztelet és keresztelő az evangélikus temp-
lomban. 
Június 18. 09:30 – Vasárnapi istentisztelet 
az evangélikus templomban.
Június 25. 09:30 – Vasárnapi istentisztelet 
az evangélikus templomban.
Alkalmaink nyitottak, minden kedves ér-
deklődőt szeretettel várunk!

A Büki Evangélikus Egyházközség programjai:
Május 28. 09:30. – Gustav Adolf Vasi Há-
laadó nap és Egyházkerületi Missziói Nap 
Sárváron. (Közös gyülekezés, áhítat és indu-
lás autókkal 08:00 – kor a büki evangélikus 
templomtól.)
Június 02. 10:00 – Pünkösdváró istentisz-
telet a büki Idősek Otthonában
Június 04. 09:30 – Pünkösd ünnepi úrva-
csorás istentisztelet az evangélikus temp-
lomban, a jubiláló konfirmandusok köszön-
tésével.

2018. július 25-től 29-ig a Magyarországi 
Evangélikus Egyház Bükön tervezi megtar-
tani országos ifjúsági fesztiválját, a Szélrózsa 
Evangélikus Ifjúsági Találkozót. A szervezők 
az előzetes egyeztetések között a kb. 600 
fő fedett szállást kérőknek keres helyet. Ez 
ügyben már történt egyeztetés a TDM-mel. 
Ebben a felhívásban minden büki szobaki-
adóhoz fordulunk, akik szállás lehetőséget 
tudnak erre az időszakra a résztvevőknek fel-
ajánlani, akkor azt jelezzék 2017. június 15-
ig Simon Réka lelkésznőnél a 06208244893 
telefonszámon, vagy a szelrozsabuk@gmail.
com  e-mail címen. További tájékoztatást 
ugyanezeken az elérhetőségeken lehet 
kérni. Kérjük, hogy a felhívást a szobakiadók 
egymás között terjesszék.

Köszönöm!
Simon Réka

lelkész
0036 20 8244893
buk.lutheran.hu

Felhívás szoba  
kiadók számára!
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Horváth Mária asszonyt pedig a Felügyelő 
Bizottság elnökének. 

A küldöttgyűlés megköszönte az eddig 
tevékenykedő tisztségviselők munkáját és 
külön köszönetét fejezte ki Gérnyi Kálmán-
nak, aki tíz éven át volt a szövetkezet Felügye-

mutassunk példát és hívjuk fel a figyelmet 
arra, hogy segítsünk, mert segíteni jó! A gyer-
mekek életében fontos, hogy szeretetben és 
biztonságban felnőve, tartalmas élmények-
kel telve kapjanak egy színes palettát a vilá-
gunk hordozta sokszínűségből.

Az eseménydús nap méltó zárásaként és 
a gyerekek aktív részvételével elültettünk a 
Prenor Kft. felajánlásának köszönhetően egy 
díszcseresznyefát, ezzel is felhíva a figyelmet a 
madarak és fák védelmére, valamint a környe-
zettudatos életmód fontosságára.

35 éves jubileumi koszorúzással egybekötött éves 
küldöttgyűlést tartottak az Üdülőszövetkezetben

Jótékonysági gyermekprogram sorozat a golf jegyében

2017. május 13-án, Bükfürdőn rendez-
ték meg a Termál Üdülőszövetkezet 
tisztújító küldöttgyűlését. A  hivatalos 
napirendi pontok előtt Boros László At-
tila, a Büki Gyógyfürdő Zrt. vezérigaz-
gatója tartott a fürdő beruházásáról 
tájékoztatót, melyet a tagok nagy ér-
deklődéssel fogadtak.

Az összejövetel napirendjén nem csu-
pán az elmúlt évi beszámolók elfogadása, 
az idei év terveinek megtárgyalása, hanem 
a tisztségviselők választása is szerepelt. 

A 2012-ben megválasztott Igazgatóság, 
Felügyelő Bizottság tagjainak megbízatása 
lejárt, és megválasztották azokat a szemé-
lyeket, akik a következő öt esztendőben 
betöltik ezeket a funkciókat.

A Termál Üdülőszövetkezet küldöttei 
ismét Horváth Lászlót választották meg 
az Igazgatóság elnökének, Tornavölgyiné 

A bükfürdői Greenfield Golf 2017. májusá-
ban meghirdette jótékonysági golfprog-
ram sorozatát, melynek keretében négy 
alkalommal invitál gyermekeket egy ön-
feledt kikapcsolódást nyújtó golfozásra.

Derűs élményszerző kezdeményezésünk 
első állomása május 11-én, csütörtökön kez-
dődött. 

A köszöntő után Wilheim István profi gol-
foktatónk a gyakorló pályákon mutatta be a 
hosszú ütések, valamint a gurítás rejtelmeit, 
ezáltal is betekintést nyerhettek a gyerme-
kek a golf csodás világába. A  program két 
órás volt, melynek keretében nem csupán 
a hivatalos és a golf szabályoknak előírt 
mozdulatsort sajátították el, hanem játékos 
formában ügyességi golfelemekkel is meg-
ismerkedtek. Nagy izgalommal készültek a 
gyerekek rendezvényünkre és ez az őszinte 
lelkesedésük a program végéig elkísért ben-
nünket szervezőket is. Öröm volt látni a sok 
mosolygós, golfozós, boldog gyermekarcot. 
A Greenfield Golf már hosszú évek óta nagy 
hangsúlyt fektet arra, hogy minél szélesebb 
körben megismertesse azt a golfélményt 
a gyermekekkel, mely más sportággal ösz-
sze nem hasonlítható, hisz a természet adta 
gyönyörű tárház is titka a golfsport sikeré-
nek. Továbbá számunkra fontos az üzleti hi-
telességünk mellett az is, hogy emberként 

A jótékonysági gyermekprogram soroza-
tunk állomásai és a meghívott gyermekek: 
2017. május 11.: Gencsapáti Gyermekotthon 
kis lakói 14.00–16.00 óráig
2017. május 18.: Kőszegi S.O.S Gyermekfalu 
kis lakói 16.30–18.30 óráig
2017. május 26.: TEGYESZ Győr-Moson Sop-
ron gyermekek 14.00–16.00 óráig
2017. május 28.: Vasi Diabeteszes Gyermekek 
Egyesülete 10.00–13.00 óráig

Takácsné Papp Erzsébet
Golf manager

A gencsi gyerekek első ütései

A képen balról jobbra Kiss Sándor, Németh Violetta, Horváth László, Magyar Péterné, Mészáros Lászlóné

lő Bizottságának elnöke. Gérnyi úr egészségi 
állapota miatt a választáson már nem indult. 

A szünetben a küldött tagok jelenlété-
ben emlékeztek meg, és koszorúzták meg 
Jagodich Bélának, az Üdülőszövetkezetet 
alapító elnökének állított emléktáblát. 
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A díjazottak a 2016-os év alapján: Bolfán 
Istvánné Kossuth u. 117-ből, Horváth Ró-
bertné a Zrínyi utca 3-ból, és idén volt egy 
társasházi kategória is, ebben Fekete Piros-
ka és Hajas Zoltánné a Móricz Zsigmond 
utca 12-ből lettek a jutalmazottak.

A több éves kiemelkedő szépségű virá-
gosításért kiemelt díjazást kapott Galamb 
Csabáné az Ifjúság utca 16-ból, és Vargáné 
Patthy Zsóka a Béke utca 11-ből.

Gratulálunk a díjazottaknak!
Varga Zsolt

Átadták a Virágos Bükért díjakat

2007. óta a Büki Városvédő és Szépítő 
Egyesület évente értékeli a városban 
a virágos házakat, s a legkiválóbbakat 
egy falra feltehető kerámiával díjazza. 
A  több, mint két tucatnyi eddigi díja-
zottat nem feledi el az egyesület és az 
önkormányzat, hiszen évente ajándé-
kutalványt kapnak környezetük továb-
bi szépítésére, a virágosításra. 

A Csodaország Óvoda gyerekei adtak 
elő egy hangulatos, az ünnephez kötődő 
műsort. Majd Tóth Gyuláné, az egyesület 
titkára hirdette ki az idei eredményt. 

Vargáné Patthy Zsóka gyönyörű virágai Galamb Csabáné virágos kertje

3-4 évesek: Horváth Bence László, Lantai 
Gréta. 5-6 évesek: Varga Benedek, Hajdó 
Rebeka. 7-8 évesek: Pikács Márk, Katona 
Luca. 9-10 évesek: Molnár Márk, Mórocz 
Hanna. 11-14 évesek: Németh Márk, Hajas 
Martina. 15-18 évesek: Vass Péter, Csóka 
Eszter. 18-35 évesek: 600 m – Giczi Attila, 
Szanyiné Kovács Edina. 2500 m – Gosztom 
Csaba, Szalai-Mezei Andrea. 5000 m – Pa-
tocskai Tamás, Szalai-Mezei Andrea. 35 év 
felettiek: 600 m – Benke László, Vargáné 
Czingráber Beáta. 2500 m – Csuka Ákos, 
Horváthné Nagy Orsolya. 5000 m – Csuka 
Ákos, Vargáné Czingráber Beáta. Családi 
futás – óvodás gyermekkel: Szanyi Bella, 
Szanyi Péter és Szanyi Nikolett. Családi fu-
tás – iskolás gyermekkel: Horváth Márk 
István és Horváth András.

Bár az időjárás nem volt kedvező, de ez 
nem vette el a kedvet a sportolástól.

Haizler Lászlóné

Százan futottak
Immáron 10. alkalommal rendezte 
meg a Büki Művelődési és Sportköz-
pont, Könyvtár a Büki Futónapot, 
amelyre idén is több mint 100 nevezés 
érkezett. 

Óvodások, iskolások, kamaszok, felnőt-
tek, hölgyek és urak vállalkoztak arra, hogy 
különböző kategóriákban mérettessék 
meg magukat. Többen több futótávot is 
bevállaltak ezen a hűvös májusi délelőt-
tön. A  legnagyobb érdeklődés a családi 
futamokat kísérte. Aprócska, szaporázó 
lábak mellett öles léptek, összekulcsolt 
gyermek-szülő-testvér kezek – így szalad-
ták végig a kijelölt métereket. A  rendez-
vény népszerűségének egyik kulcsa – Giczi 
Ildikó precíz szervezése és az önkéntes se-
gítők mellett -, hogy a futóközösség és a 
nézők óriási tapssal, biztatással fogadták a 
végsőként célba ért nevezőt is. Kategória 
győztesek (fiúk és lányok)

A Büki Horgász Egyesület április 30-án 
tartotta a hagyományos tavaszi hor-
gász versenyét a büki tavon. A jó idő is 
kedvezett a résztvevőknek, ezért a szü-
lők bátrabban elengedték gyermekei-
ket a versenyre.

A pontban 8 órakor kezdődött versenyen 
23 fő vett résztrészt. A verseny 11 óráig tartott.

Eredmények:
Gyermek kategória: 
1. hely Szabó Levente
2. hely Török Rómeó
3. hely Nagy Kamilla
Ifjúsági kategória:
1. hely Misák Norbert
2. hely Csonka Bence
Felnőtt kategória:
1. hely Kajtár Máté
2. hely Kovács Ákos
3. hely Prisznyák Róbert
A legnagyobb kifogott hal: 0,58 kg !!! 

volt, amely azt mutatja, hogy a jó idő elle-
nére sem haraptak a halak.

A díjakat Dr. Németh Sándor polgármester 
úr jelenlétében Szabó József HE elnök és Ko-
vács Ákos a versenybizottság elnöke adta át.

A kiadós ebédről Farkas Gyula és id. 
Kadarkuti András gondoskodott.

Már most jelezzük, hogy ez év július 9-én 
(vasárnap) a büki horgász tavon rendezzük 
a hagyományos Répce Kupát, amelyen a 
házigazdán kívül Répcelak és Csepreg vá-
ros horgász csapati versenyeznek a díjakért. 
Ezen rendezvényen köszöntjük a régi hor-
gásztársakat is, akik 15 éve alakították meg 
a büki egyesületet.

Erre a rendezvényre mindenkit szeretet-
tel várunk, melyet közös ebéddel és beszél-
getéssel zárunk.

A szépen rendben tartott tó környékére 
várjuk nemcsak a horgászokat és hozzátar-
tózóikat, hanem az idelátogató vendége-
ket is. Addig is görbüljön a bot, sikeres hor-
gászatot kívánunk a vezetőség nevében.

Bük, 2017. május 16.
Szabó József HE Elnök

Hagyományos  
horgászverseny

A Trió TV adásait elérheti, 
később visszanézheti:

www.triotvdunantul.hu 
honlapon.
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Köszöntőbeszédében  Kondora Bálint, a 
Vas Megyei Közgyűlés alelnöke – aki maga is 
néptáncos volt – azt kívánta a résztvevőknek, 
hogy minél felszabadultabban, minél öröm-
telibben éljék meg a fellépés pillanatait, még 
akkor is, ha épp egy verseny az, amin a nép-
tánc páratlanul színes világát megidézik.

Schaffer Adrienn, a Büki Gyógyfürdő Zrt. ér-
tékesítési és kommunikációs igazgatója a kö-
zösség és a hagyományőrzés pozitív szerepét 
emelte ki köszöntőjében, majd egy néptáncos 
hölgy gondolatával kívánt életre szóló élményt 
az ifjú táncosoknak: “Néptáncolni annyit tesz, 
mint tiszta szívvel szeretni azt, amit csinálsz.”

A köszöntőket követően a tizenötödik 
néptáncfesztivált Dr. Németh Sándor polgár-
mester nyitotta meg. Beszédében kiemelte, 
hogy ötödször ad otthont Bük a Dunántúl 
egyik legrangosabb gyermek néptáncverse-
nyének, ami idén a tavalyi rekordév részvételi 
mutatóit is felülmúlta. 

Az ötórás monstre táncfolyamot követően 
Zsikó Zoltán és zenekara szórakoztatta a kö-
zönséget addig, amíg a zsűri meg nem hozta 
döntését. Szokás szerint hatalmas érdeklődés 
és ováció fogadta az ítészek minden egyes 
döntését, akik többségében arany minősítés-
sel jutalmazták a csoportokat, és osztottak ki 
különdíjakat is. A napot táncház zárta a Bog-
lya Népzenei Együttessel.

A fesztivál csatlakozott a „Közösségek hete” 
című rendezvénysorozathoz. Támogatóik 
sorában megtalálható volt Bük Város Önkor-
mányzata a Büki Gyógyfürdő Zrt. A  Nemzeti 
Kulturális Alap Népművészeti, valamint Hal-
mos Béla Ideiglenes Kollégiumai.  Tóth Tamás 

A Büki MSK programjai 
2017. június

„Szoknyapörgetők és csizmakoppantók”

Táncos kedvvel  
állították a fát

Május 13-án tizenötödik alkalommal ren-
dezték meg Bükön a Szivárvány Gyermek 
Néptáncfesztivált, melyen 750 táncos te-
remtett igazi néptáncos forgatagot a Büki 
Sportcsarnokban.

Május 13-a nem csak a fesztivál napja, ha-
nem a 45 éves táncház mozgalom napja is volt. 
A  XV. Szivárvány Gyermek Néptáncfesztivál 
felvezetéseként Molnár Péter néptánc peda-
gógus vezetésével rögtönzött táncház hangu-
latot teremtettek ifjú néptáncosok és tanáraik a 
Táncház Napja alkalmából a büki Atriumban, a 
Boglya Népzenei Együttes kísérete mellett.

A fesztivál szakmai programja a „Szoknya-
pörgetők és csizmakoppantók” című kiállítás 
megnyitójával indult 2015 októberében fel-
avatott ATRIUM Galériában – a megye máig 
egyetlen szabadtéri kiállítóterében. Ez immár 
harmadik tárlata Büki Lászlónak, a Vaskarika.
hu fotóriporterének. Ezúttal a néptánc adta az 
apropót, ezen belül is a Szivárvány Gyermek 
Néptánc fesztiválhoz kapcsolódó legemlé-
kezetesebb pillanatok. Az Atrium hangnyelő 
falaira installált tárlatot Csollányné Horváth 
Krisztina néptánc pedagógus és Tóth Tamás 
intézményvezető ajánlotta az érdeklődők fi-
gyelmébe.

A hivatalos megnyitón betekintést kaptunk 
a fesztivál múltjába és jelenébe. A rendezvény 
Vépről indult, de a Nyitra Utcai ÁMK-ból került 
– immár ötödször – Bükre az eddig minden év-
ben hatalmas érdeklődéssel kísért Szivárvány 
Gyermek Néptáncfesztivál. A  rendezvényre 
nemcsak a megyéből, hanem a megyehatá-
ron túlról is érkeznek néphagyományt, nép-
táncot gondosan ápoló tánccsoportok.

Kellemes, napos idő támogatta a horgászokat 
a vasárnapi programokat nyitó horgászverse-
nyen, a büki Horgásztónál. A “vizes verseny” 
után délután már a földön jártak az események: 
előbb az Ungaresca együttes táncos támoga-
tásával májusfát állítottak a civil szervezetek a 
Koczán-háznál, majd Atriumban „duplabés” 
buli vette kezdetét: előbb a Belmondo, majd 
pedig a Bikini szórakoztatta a közönséget. 
A májusfa állításon az eddigi évekhez képest is 
több érdeklődőt vonzott ez szép hagyomány.

JÚNIUS 3. 16.00: „A zene az kell…”
A Büki Répcementi Férfikar 20 éves jubileu-
mi hangversenye. Meghívott kórusok: Bői Női 
Kar, Büki Női Kar, Clemens Madrigálkórus, 
Hetyei Daloskör, Vassurányi Dalkör, Danica 
Horvát Kórus. A  belépés ingyenes! Helyszín: 
Büki MSK Színházterme
JÚNIUS 17. 20.00: Az Orfeum Vándor-
színpad Operettgálája
Fellépnek: Szász Kati, Birinyi Mónika, Kalo-
csai Zsuzsa, Berkes János, Bálint Csaba és 
az Orfeum Vándorszínpad tánckara. Belé-
pő: elővételben: 2.000.- Ft, a koncert napján: 
2.500.- Ft. Helyszín: Büki MSK ATRIUM
JÚNIUS 23. 20.00: Forgószínpad – Büki 
Színházi Esték. Erich Kästner: A két Lotti
A Budaörsi Latinovits Színház és a Múzsák 
Társulat közös előadása. Belépő: elővételben: 
2.000.- Ft, a koncert napján: 2.500.- Ft. Hely-
szín: Büki MSK ATRIUM. Esőnap: június 24.
Lotte és Luise a nyári táborban találkoznak 
először. Rögtön feltűnik nekik és mindenki más-
nak is, hogy mennyire hasonlítanak egymásra. 
Mintha ikrek volnának, annyira. Összedugják a 
fejüket, hogy a hasonlóság rejtélyét megfejtsék, 
így kiderül számukra, hogy valóban ikrek, csak 
szüleik – kényszerű korai válásukkor – megosz-
toztak rajtuk. Akkor ők még csecsemők voltak. 
Most azonban nagylányok már: tudják, mi a te-
endő, hogy a felnőttek ballépését helyrebillent-
sék. A terv vakmerő, de ők is azok – nekivágnak 
tehát a nagy kalandnak, mert jobban tudják, 
mint szüleik tudták, hogy mi a legfontosabb 
egy gyereknek, illetve kettőnek. És egy felnőtt-
nek, illetve kettőnek. Illetve mindnyájunknak.
JÚNIUS 30.
III. Roma Gasztronómiai Nap
Szervező: Bük Város Roma Nemzetiségi Ön-
kormányzata. Helyszín: Büki MSK ATRIUM

Pörgő szoknyák, táncos lábak Fotó: Büki László 
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érezhette magát, hiszen jó hangulatban telt az 
óra és minden résztvevő ajándékkal távozott. 

Ugyan így jártak az aszfaltrajz verseny 
negyedik- ötödik osztályos résztvevői is, akik 
türelemmel kivárták, hogy mikor lett kegyes 
hozzánk az időjárás és május 11-én teleraj-
zolták az iskola kosárpályáját. Ötletes an-
golos-németes rajzok születtek, zászlókkal, 
feliratokkal, jelképekkel. A zsűri nehezen rang-
sorolt, de szívesen jutalmazott minden részt-
vevőt. Megígértük: jövőre veletek, ugyanitt!

Addig is előttünk áll a nyelvi kompetencia 
felmérés és az év végi hajrá, no és a megérde-
melt pihenés! Az elkövetkező hetekre azt kí-
vánjuk: mindent bele angolosok, németesek!

Böcskör Katalin
Idegennyelvi munkaközösség vezető

adó szülői háztól is, hiszen mint mondta, el-
indultak a felnőttek világába, a boldog jövő 
felé. A  búcsúzó diákok felkötötték az iskola 
zászlójára az emlékezés szalagját, annak jelé-
ül, hogy nem felejtik el, hogy iskolánk diákjai 
voltak. A végzősök gondolatait Németh Luca 
9. évfolyamos szakács tanuló öntötte verses 
formába, melyet Reseterits Enikő végzős 
tanuló tolmácsolt. Az ünnep után a vizsgák 
időszaka következik, melyhez kitartást és si-
kereket kívánunk! Baloghné Simon Erika

Tankerületi Igazgató úr személyes élményeit 
felidézve emlékezett a felejthetetlen közép-
iskolás évekre, amit a ballagóknak a büki 
diákévek jelentettek. Útravalóul azt kívánta, 
maradjanak – ameddig csak lehet – nagyszí-
vű kamaszok. Megköszönte a pedagógusok, 
a szülők önzetlen munkáját, támogatását, 
mellyel eljuttatták eddig a most ballagókat. 
Sikeres vizsgákat, teljes és szép felnőtt életet 
kívánt nekik. A hagyományokhoz hűen Pó-
cza Csaba igazgató úr elismeréseket adott 
át a tanulmányi területen, szakmai versenye-
ken kiemelkedő teljesítményt nyújtó végző-
söknek. Bokor Dániel pincér tanuló példa-
mutató magatartása, szorgalma és kitűnő 
tanulmányi eredménye jutalmául kapott 
jutalomkönyvet, ő a Szakma Kiváló Tanuló-
ja Versenyen elért írásbeli teljesítményének 
köszönhetően mentesül az írásbeli vizsga 
alól. Rozmán Patrik pincér tanuló példamu-
tató magatartásáért és szorgalmáért kapott 
elismerést. Az ünnepen a végzősök nevé-
ben Vincze Eszter búcsúzott el a tanároktól, 
diáktársaktól, az iskolától és a biztonságot 

A Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola 
és Szakközépiskola huszonkét végzős 
diákja – 15 pincér és 7 szakács tanuló – 
vett búcsút a május eleji ballagási ünne-
pélyen az iskolától, mely három éven át 
a második otthonuk volt. 

Hárominé Orbán Erika igazgatóhelyettes 
köszöntő szavai után Orbán Gábor 10. év-
folyamos pincér tanuló verssel üdvözölte az 
ünnepet, az ünnepelteket. Németh Máté az 
alsóbb évesek nevében búcsúzott az iskola-
társaktól, emlékezett a közös diákcsínyekre, 
ünnepekre és kérte a közös emlékek megőr-
zését. Márai Sándor szavaival kívánt jó utat a 
ballagóknak: „Aki egyszer nálunk volt, az so-
hasem mehet el tőlünk egészen”. A Poppies 
Énekegyüttes dallal a búcsúzott el a végző-
söktől. Rozmán László a Sárvári Tankerületi 
Központ igazgatója emlékezett a diákévekre. 
Dicsérte kitartásukat, elkötelezettségüket 
a választott szakma iránt. Reményét fejezte 
ki, hogy örömüket lelik abban a munkában, 
amelybe a gyakorlatok során már bekap-
csolódtak, és megbecsülik a munka értékét. 

Az álmot őrizd örökre a szívedben

Az osztályok idegen nyelvű bemutatása

Úton kifele az iskolából...

losok Körmenden vettek részt a regionális drá-
mafesztiválon THE PAPERBAG PRINCESS című 
jelenetükkel. A darab láttán eszünkbe jutott a 
magyar közmondás: nem a ruha teszi az em-
bert! A jó hangulatú órát teadélutánnal zártuk. 

FNP-S DIÁKOK KÜLFÖLDÖN című so-
rozatunk vendége FIRISZ ANITA, a Soproni 
Egyetem óvodapedagógus szakos hallga-
tója vetítéses élménybeszámolót tartott 
amerikai és angliai útjairól. Érdekes volt látni 
az összehasonlítást az amerikai és angol em-
berekről, városokról, életmódról. A  gyerek 
aktívan bekapcsolódtak az órába, több kér-
dést tettek fel Anitának, aki szívesen válaszolt 
az érdeklődőknek. Reméljük, valóra válnak 
Anita álmai és még távolabbi országokba is 
eljuthat! Szívesen látjuk vendégül egy újabb 
élménybeszámolóra!

„WALPURGISNACHT – BOSZORKÁNY-
SZOMBAT” címmel vetélkedőt tartottunk a 
hatodik évfolyam részére. Először az ünnep 
eredetéről, történetéről hallottunk ismertetőt 
német és magyar nyelven. A  változatos fel-
adatokban a magyar irodalmi memoriterek és 
film sorozatok, rajzfilmek misztikus szereplői-
nek beazonosítása is a diákok elé került. Hamar 
kiderült ki mennyi verset tud, illetve mennyit ül 
a tv előtt. A vetélkedőn mindenki nyertesnek 

Idegennyelvi hét 
Ha tavasz, akkor Idegennyelvi hét. Ha Ide-
gennyelvi hét, akkor poszterkiállítás, báb-
előadás, drámabemutató, teadélután, 
aszfaltrajzverseny, vetítéses élménybe-
számoló és játékos vetélkedő. Címsza-
vakban így foglalható össze az idei ren-
dezvénysorozat, amivel a nyelvtanárok 
színesítették az angol és német órákat 
április 25. és május 10. között. 

Már a tavaszi szünet előtt készültek a szelfik 
és lesifotók a nyelvórákon, hiszen a diákok 
azt az előzetes feladatot kapták, hogy színes 
poszteren mutassák be nyelvi csoportjukat. 
Ötletes, kreatív tablók készültek, amelyeket az 
iskola folyosóján kiállítottunk. Volt ott Big Red 
Bus megpakolva 17 vidám negyedik osztályos 
tanulóval, de megjelentek a gyerekek tenyér-
lenyomatai, a hetedikesek nyelvi családfája, 
Getto 1 és a Gang 8 nevet viselő csoport. 
A hetedikes németesek saját szlengszótárukat 
készítették el. Nagy volt a tolongás a szüne-
tekben a poszterek előtt, szívesen böngészték 
a gyerekek a bemutatkozó német és angol 
nyelvű leírásokat. Másnap az ötödik évfolyam 
rendhagyó nyelvórán az evangélikus bábszak-
kört látta vendégül. A „NÁLUNK-VELÜNK” című 
bábelőadásukat megnézve szép példákat 
láttunk Pál apostol életéből. A hetedikes ango-
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köszöntő műsora egy kis jelenettel kezdő-
dött, melyben a kislány a kerti virágokat hívta 
segítségül édesanyja felköszöntésére. Ügyes 
zeneiskolások furulyaszóval tették emlékeze-

mok.  Megbeszélték a fontos telefonszámo-
kat, amelyek veszély esetén hívhatók.

A versenyen iskolánkból három 4 fős 
csapat vett részt.  Nyolc feladatsort kellett 
teljesíteni a gyerekeknek, melyek között 
volt keresztrejtvény, képkirakó – A három 
kismalac című mese volt látható, erre a 
mesére vonatkozóan kellett intelmeket írni. 
Szöveg kiegészítés is szerepelt a feladatok 
közt, activity, amely nem is volt olyan köny-
nyű.  Voltak komoly kikötések, így csak tollal 
lehetett dolgozni, időre kellett megoldani a 
feladatokat.

Nagy örömünkre az idei évben az első 
helyet a 3.b osztály Picurka szabálykövetők 
– Baranyai Máté, Bordino Nóra, Krilov-Srag-
ner Tamara, Szabadkai Hanna – csapata érte 

Szállj kicsi dallam, édesanyámhoz!

Egyedül otthon, biztonságban otthon!

Iskolánk alsó tagozatosai a család mellett 
az osztályok közösségében is köszöntöt-
ték május első hétvégéjén az édesanyá-
kat, nagymamákat, hogy megköszönjék 
azt a sok-sok törődést, a gondoskodást, 
amit az év minden napján értük, gyerme-
keikért, unokákért tesznek. 

Az évfolyamok a tanító nénik irányításá-
val összeállított, elkészített meglepetése a 
kedves kis műsorok mellett a saját készítésű, 
személyes ajándékok voltak az édesanyáknak, 
nagymamáknak. Minden ajándékműsor más 
volt, mégis egyről szólt: „Édesanyából csak 
egy van a világon, és amiből csak egy van, azt 
vigyázom!” Az első osztályos kislányok színes 
szalagos tánccal kedveskedtek szerető édes-
anyjuknak, majd a fiúkkal együtt versekkel, 
dalokkal köszöntötték őket. A  másodikosok 

Iskolánk 3. év 4. évfolyamos diákjai a tan-
év során Szabadkainé Brindicsár Orso-
lya rendőr-főtörzsőrmester vezetésével 
D.A.D.A. órákon vettek részt, havonta egy 
alkalommal. 

Ezeken az alkalmakon a gyerekek játékos 
felvilágosítása mellett a biztonságos életvite-
lük elérése volt a cél. Ehhez kapcsolódva a Vas 
Megyei Rendőr-főkapitányság 18. alkalom-
mal rendezte meg a D.A.D.A. versenyt Szom-
bathelyen. Az idei évben az alsó tagozatosok 
3. és 4. osztályosai mérték össze tudásukat. A 
verseny témájaként az „Egyedül otthon, biz-
tonságban otthon”  című témakört jelölték 
meg. Az életkori sajátosságoknak megfelelő 
szintű felkészítés során a gyerekek hasznos 
ismereteket szereztek arról, hogyan kell vi-
selkedni, ha egyedül vannak otthon. Különb-
séget kell tenni, ki az idegen és az ismerős, 
hogyan kell velük szemben viselkedni. Példá-
ul: Nem fogadok el idegentől semmit, nem 
mondom el idegennek a személyes adatai-
mat, nem szállok be idegen autóba. Nagyon 
fontos témakör ez, különösen a büki gyere-
kek számára, hisz turisztikai városban élünk, 
sok az idegen, főleg a nyári időszakban. 
Közeleg a nyári szünet, egyre több gyerek 
lesz egyedül otthon, ha csak 5-10 percet is, 
amíg anya vagy apa elszalad a postára vagy 
a boltba, ez alatt az idő alatt is  kerülhetnek 
váratlan helyzetbe a gyerekek. Megtanulták 
azt is, hogy milyen veszélyek leselkedhetnek 
otthon rájuk – vegyszerek, háztartási kisgé-
pek, elektromos áram, gyógyszerek, szerszá-

el, akik a legjobb csapatnév kategóriában 
is a legkreatívabbak voltak, így a különdíjat 
is bezsebelték. A  második helyet a 4.a és 
b. osztályos tanulók Büki észőrség – Hor-
váth-Szanyi Zóra, Kovács Áron, Oláh Máté, 
Spilenberg Maja – csapata nyerte. A hetedik 
helyen a 3.a osztály Önfelügyelők – Bodor-
kós Márk, Kovács Boldizsár, Németh-Burge-
ner Violetta, Németh Júlia – csapata végzett. 
Gratulálunk a nagyon ügyes csapatoknak 
kitartásukért, helytállásukért, a sikerért. Kö-
szönjük Szabadkainé Brindicsár Orsolya ren-
dőr-főtörzsőrmester lelkiismeretes felkészítő 
munkáját! Bízunk benne, hogy a verseny 
tapasztalatait is felhasználva minden gyerek 
biztonságban lesz mindig otthon.

Baloghné Simon Erika

A Picurka szabálykövetők

Anyáknapi ünnepi műsor

tessé az ünnepet. A  kis versikék a gyerekek 
édesanyjuk iránti érzéseit fejezték ki. A harma-
dikosok versekkel, dalokkal és színes hangsze-
res játékukkal ünnepelték az anyukákat. A ne-
gyedik évfolyamosok köszöntője emlékezés is 
volt egyben. Mint az alsó tagozattól elköszönő 
nagyok, visszaemlékeztek képes összeállítás-
sal a legkisebb korukra, majd az iskolás évek 
kezdetére, az egyes évfolyamokra. Ajándéka-
ikkal kifejezték hálájukat, szeretetüket – írták le 
kis levélkében, és őszinte hálájukat, köszöne-
tüket a dalokban, versekben is édesanyjuknak 
nyújtották át. Lehetett kicsi elsős vagy kama-
szodó negyedikes, mindegyikük csillogó sze-
me elárulta az őszinte szeretetet, az ölelésben 
rejlő titokzatos erőt, ami gyermek és édesanya 
élhet csupán át. Legyen ez nagyon-nagyon 
sokáig így! Baloghné Simon Erika
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és a belső-külső kommunikációt erősítő 
rendezvényeket. A  beszámolót követően 
Pálffy Tamás TDM és projektmenedzser 
ismertette az egyesület pénzügyi és szak-
mai tervét. A  terveket a jelenlévő tagság 
egyhangúlag elfogadta. 

Végül Spilenberg Andrea elnök ismer-
tette az Alapszabály módosításait, amely a 
hatályos törvényi változások miatt vált szük-
ségessé, majd ennek elfogadását követően 
a résztvevő tagok jelenlétét megköszönve 
berekesztette az egyesület közgyűlését. 

Horváth Lívia TDM

Veronika könyvelő a 2016. évi mérleg, be-
számoló, kiegészítő melléklet és közhasz-
núsági jelentést mutatta be a megjelent 
egyesületi tagságnak. 

A közgyűlés következő napirendi pont-
ja a 2017. évi pénzügyi- és szakmai terv, 
valamint marketingterv bemutatása és 
elfogadása volt. Elsőként Horváth Lívia 
előadásában bemutatta az eddig meg-
valósult, valamint a tervezett online és 
offline sajtómegjelenéseket, az aktualizált 
célcsoportokat, bel-és külpiaci marketing 
aktivitásokat, eszközöket, sajtó utakat 

2017. május 8-án tartotta rendes évi 
közgyűlését a Bük, Bükfürdő Közhasz-
nú Turisztikai Egyesület. Az ülést meg-
előző várakozási időben Dr. Bölcskei 
Krisztián tartott tájékoztatást az adat-
védelemmel és adatkezeléssel kapcso-
latban. 

A meghívóban közzétett napirendi 
pontoknak megfelelően elsőként Boros 
László Attila, a Büki Gyógyfürdő Zrt ve-
zérigazgatója mutatta be a fürdő fejlesz-
tési elképzeléseit. Az előadás keretében 
friss látványtervekkel szemléltette többek 
közt az új főbejárat és a belső terek vár-
ható átalakulását. Több újítás valósulhat 
meg a következő időszakban: új öltözők, 
mosdók, átalakuló gyógyászati épület, új 
kávézó, csúszásmentes burkolatok, lég-
technikai csövek rejtése, nemesacél me-
dence burkolat. Jelenleg folyamatban van 
a cápabarlang nevű élménykuckó, ami 
várhatóan a nyári szünet kezdetére el is 
készül. Összességében a tervek szerint az 
utolsó nagyobb munkálatok a karácsonyi, 
szilveszteri időszak utánra tevődnek.

A folytatásban Spilenberg Andrea, a 
BBKTE elnöke számolt be az egyesület és 
az elnökség idényfelkészülésre végzett 
munkájáról, a 2016. évi összesített ven-
dégéjszaka szám alakulásáról, továbbá 
a tervezett fejlesztésekről, a minőségfej-
lesztési pályázatról és a munkaszervezet 
aktualitásairól. Az egyhangúan elfogadott 
beszámolót követően Wellnerné Szabó 

Közgyűlést tartott a turisztikai egyesület

A fürdő nyári bejárata
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VILLA ROSATO  
KÉZMŰVES CUKRÁSZMŰHELY

A várva várt nyárral a fagyiszezon 
is megérkezett. Mi sem lehetne 
frissítőbb ízlelőbimbóinknak ebben 
az időszakban, mint egy ínycsiklandó  
fagylalt? Nálunk hódolhat imádatának, 
legyen a klasszikus ízek kedvelője  
vagy a különlegességek keresője.  
Diétás fagylaltjaink is hódítanak a 
vonalaikra vigyázó vendégek nagy 
örömére.
 
Látogass el hozzánk és add át magad 
az élvezeteknek!

9737 Bük, Európa út 18.
T: 00 94 999 315 • e-mail: pastry@caramell.hu 

 www.villarosato.hu 
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