
Dr. Németh Sándor még két támogatott 
projektről szólt: a Nestle mögötti területen 
kialakítandó ipari parkhoz kapott a város 200 
millió forint támogatást, és a városközpont-
ban, a Városháza melletti park átépítéséhez 
100 millió forintot nyert az önkormányzat.

A polgármester megköszönte a megyei 
elnök és az országgyűlési képviselő támo-
gatását, hiszen a város pályázatai sikerrel 
szerepeltek a megyei és országos szinten.

A mostani három sikeres pályázat azt 
jelzi, hogy a városvezetésnek van, volt és 
lesz is határozott fejlesztési elképzelése – 

Büki fejlesztésekről tartottak sajtótájékoztatót

mondta Majthényi László megyei elnök. 
– A büki polgárok rendelkeznek megfelelő 
képességekkel, szakértelemmel, a város pe-
dig megfelelő adóbevétellel, melynek kö-
szönhetően erős lábakon állhat a település.

– Haladunk előre, több milliárd forint ér-
tékben zajlanak fejlesztések a településen. 
A  polgármester élharcosa a büki fejleszté-
seknek, nagyon sok feladatunk van még, de 
az elmúlt időszak is bizonyítja, hogy dolgo-
zunk a város fejlődéséért. Ágh Péter ország-
gyűlési képviselő ezekkel a gondolatokkal 
zárta a sajtótájékoztatót. Varga Zsolt

Bükön a Városházán tartott sajtótá-
jékoztatót  Dr. Németh Sándor pol-
gármester, Ágh Péter országgyűlési 
képviselő, Vas megyei fejlesztési biz-
tos, és Majthényi László, a Vas Megyei 
Közgyűlés elnöke. A sajtótájékoztatón 
ismertették Bük város induló fejleszté-
si projektjeit.

A sajtótájékoztatón Dr. Németh Sándor 
polgármester hangsúlyozta: a következő 
évek büki fejlesztései központi, megye ál-
tal támogatott és helyi forrásokból fognak 
megvalósulni. Erre példa a Bükfürdő város-
részt érintő csapadékvíz-elvezetési projekt, 
mely már a közbeszerzési eljárásnál tart. 
A  412 millió forint összértékű beruházás 
három részből tevődik össze. 2015-ben 112 
millió forint állami forrást kapott a város az 
adósságkonszolidációból kimaradt telepü-
lések pályázatán. A  büki testületi döntés 
alapján ezt az összeget a bükfürdői város-
rész csapadékvíz-elvezetési projektjére for-
dítják. A  Területi Operatív Program (TOP) 
nyertes pályázatának köszönhető további 
50 millió forintot kapnak a megvalósításra. 
A  büki önkormányzatnak még 250 millió 
forintot kell biztosítania a beruházáshoz.

Ez a program alapozza meg a városrész 
legnagyobb beruházását: Közel egymilliárd 
forint gyógyhely-pályázat támogatással, 
hatszáz millió forintos önrésszel új központ 
épül a fürdő téli bejárata előtti rész átépíté-
sével. Ehhez kapcsolódik a fürdő saját beru-
házása, amelynek összértéke meghaladja a 
másfél milliárd forintot.

Majthényi László, Ágh Péter, Dr. Németh Sándor a sajtótájékoztatón
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teleknek, de akinek a családjában az egy főre 
jutó nettó átlagjövedelem nem haladja meg 
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb ösz-
szegének 220 %-át (jelenleg: 62.700,- Ft) és az 
alábbi feltételek közül legalább egynek meg-
felel:

a) árva, vagy félárva,
b) családjában lévő eltartottak száma lega-

lább három, vagy háromnál több gyermeket 
nevel eltartója/szülője,

c) egyedül neveli gyermekét,
d) valamilyen betegségben szenved, rok-

kant, vagy családjában folyamatos ellátást 
igénylő beteg vagy rokkant van,

e) eltartója/szülője munkanélküli, vagy 
öregségi nyugdíjban részesül,

f ) nem részesül kollégiumi ellátásban.
3. Támogatásban részesül továbbá az a pá-

lyázó is, aki nem felel meg az 1. vagy 2. pont-

tait. Aktuális egyenlegéről a gazdasag@nhkv.hu 
e-mail címen, ügyféladatainak pontos megadá-
sával kérhet tájékoztatást. Telefonszáma: +36 (1) 
999 6464.

A 2017. évtől a vonatkozó jogszabályok értel-
mében országosan egységes, negyedéves szám-
lázási ciklust alkalmaznak, „a közszolgáltatási díjról 
a Koordináló szerv negyedévente állít ki számlát 
15 napos fizetési határidővel”. Az NHKV Zrt. a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatóktól kapott 
adatok alapján végzi számlázási feladatait, ezért 
amennyiben a kifogás a közszolgáltatásra (üríté-
sek számára, edényzet méretére, rongálódására 
stb.) vonatkozik, kérjük, forduljon közvetlenül 
jelenlegi közszolgáltatójához. Egyéb számlakifo-
gással kapcsolatban kérjük, írjon az ugyfelszolga-
lat@nhkv.hu e-mail címre.

Vagyis belépett még egy szervezet a „közszol-
gáltató”, amely egy-egy térségben szervezi a te-
vékenységet. Ez a közszolgáltató a térségünkben 
az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi 

Jegyzői információk:

Megváltozott a hulladékgazdálkodás rendszere

A Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz 
való csatlakozásról döntött Bük Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 
2017. szeptember 25-i ülésén.

A korábbi évekhez hasonlóan az "A" TÍPU-
SÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS a felsőoktatási hallgatók 
számára a 2017/2018. tanév második és a 
2018/2019. tanév első félévére vonatkozóan, 
míg a "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS felsőok-
tatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok 
számára kerül kiírásra.

A támogatásra pályázhatnak:
1. Azok a hallgatók részesülnek támoga-

tásban, akiknek a családjában az egy főre jutó 
jövedelem nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
(28.500,- Ft) 200 %-át, ez jelenleg 57.000,- Ft

2. Támogatásban részesíthető az a pályázó 
is, aki nem felel meg az 1. pontban leírt felté-

Úgy tűnik a hulladékok elszállításának me-
netében semmi nem változott, hiszen jön a 
„Parkom” kukásautója és elviszi a szemetet, 
a lakók pedig a „Parkomnak” fizetnek a szol-
gáltatásért. Közben azonban egy törvényi 
változás miatt sok minden megváltozott.

A hulladékról szóló 2012. évi törvény alap-
ján, az állami hulladékgazdálkodási közfeladat 
ellátására, az állam koordináló szervezetet (a to-
vábbiakban: Koordináló szerv) hozott létre. A Ko-
ordináló szerv az NHKV Nemzeti Hulladékgazdál-
kodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság.  0-09-990421

A törvény szerint a hulladékgazdálkodási köz-
szolgáltatás igénybevétele és az ezért fizetendő 
közszolgáltatási díj megfizetése az ingatlanhasz-
náló számára kötelező. Az NHKV Zrt., mint a 2016. 
április 1-jétől teljesített hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás után kiszámlázandó díj jogosult-
ja, a közszolgáltatók által szolgáltatott adatok 
alapján teljesíti számlázási és beszedési felada-

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

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

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

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

Dr. Németh Sándor s.k.
elnök

ban leírt feltételeknek, de akinek a családjában 
kettő vagy több gyermek tanul felsőoktatási 
intézményben és az egy főre jutó jövedelem 
nem haladja meg az öregségi nyugdíj min-
denkori legkisebb összegének 250 %-át (jelen-
leg: 71.250,- Ft).

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica 
Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműkö-
dési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bur-
sa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szük-
séges, melynek elérése: https://bursa.emet.hu/
paly/palybelep.aspx 

A pályázat rögzítésének és az önkor-
mányzathoz történő benyújtásának határ-
ideje: 2017. november 7.

Részletes pályázati felhívás az önkormány-
zat hirdetőtábláján és honlapján tekinthető 
meg! Dr. Tóth Ágnes

jegyző

és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Itt lehet 
a közszolgáltatási igényt bejelenteni, ha változik 
a kuka mérete, ha az elszállítással kapcsolatban 
gondjai vannak, stb. jelezze az Ügyfélszolgálat-
nak. Az STKH elérhetősége: 9400 Sopron, Mátyás 
király utca 34., 9330 Kapuvár, Fő tér 5/a. I. emelet. 
Telefon: 99/505-380. E-mail: ugyfelszolgalat@stkh.
hu. Személyes ügyintézés: – soproni iroda: hétfő, 
kedd, szerda: 8:00-14:00, csütörtök: 7:00-19:00

Most már Bükön sem kell tartogatni a fel-
halmozódott szemetet: a lakosság a hulladé-
kudvarban leadhatja. Szerdán és pénteken 8 és 
15.30 között, valamint minden hónap második 
szombatján szintén 8-15.30-ig van nyitva a hul-
ladékudvar.

A Parkom Nonprofit Kft. vezetőjétől megtud-
tuk, hogy a soproni cég alvállalkozói szerződés-
sel foglalkoztatja a kft-t, november végéig szól 
a jelenlegi szerződésük, mely alapján teljesítik a 
szemétszállítási feladatokat.

Varga Zsolt

2 0 1 7 .  s z e p t e m b e r  2 9 .     3 



Büki Újság  Büki Újság

Bölcsődei ellátás keretében a gyermek 
húszhetes korától 3 éves korig nevelhető és 
gondozható. A  bölcsődébe Bük városban 
lakóhellyel rendelkező gyermek vehető fel, 
akinek szülei, törvényes képviselői munka-
végzésük – ideértve a gyermekgondozási 
díj, a gyermekgondozást segítő ellátás és 
a gyermeknevelési támogatás folyósítása 
melletti munkavégzést is -, munkaerő-piaci 
részvételt elősegítő programban, képzés-
ben való részvételük, nappali rendszerű is-
kolai oktatásban, a nappali oktatás munka-
rendje szerint szervezett felnőttoktatásban, 
felsőoktatási intézményben nappali kép-
zésben való részvételük, betegségük vagy 
egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról 
nem tudnak gondoskodni. 

A bölcsődei igénybevételre irányuló ké-
relmet az intézményvezetőnél kérhet a szü-
lő, és őhozzá is kell benyújtania. 

12 fő kisgyermeket tudunk felvenni, 
két fő kisgyermeknevelő és bölcsődei daj-
ka foglalkozik a gyermekekkel a Bölcsőde 
Szakmai Programja alapján.

Megkezdődött az ovi, megnyitotta kapuját a bölcsőde!
Hej, óvoda,
óvoda,
de fényes az ablaka,
de tágas az ajtaja,
de szép tiszta
minden terme,
zsibong a sok
gyerek benne;
olyan mint egy kacsalábon
forgó, ékes palota. (Kormos István)

Szeptember 1-jén kezdetét vette a 
2017-2018-as nevelési év. A  gyerekek újra 
birtokba vehették a már jól ismert csoport-
szobát, játszókertet. Nagyon sokan várták 
már, hogy jöhessenek, játszhassanak cso-
porttársaikkal, barátaikkal. Vannak, akik új 
csoportba kerültek, most ismerkednek az 
óvó nénikkel, társaikkal. A  kiscsoportosok, 
akik, 2,5 ill. 3 évesen most először lépték át 
az óvoda küszöbét, bizony lehet, hogy egy 
kicsit nehéz szívvel, keseregve válnak el szü-
leiktől néhány napig, aztán megismerve az 
új környezetet, a társakat, felnőtteket, a sok-
sok vonzó játéklehetőséget, tevékenységet, 
reméljük szívesen fognak jönni. 3 éves kor-
tól most már kötelező az óvodai nevelés-
ben való részvétel. Akikkel szüleik az elmúlt 
hónapokban ellátogattak az óvodába, egy 
kicsit ismerkedtek velünk, akiknek szüleik 
meséltek óvodás élményeikről, és a hallot-
tak örömteli tapasztalatokkal párosultak, 
azok számára a beilleszkedés könnyebb. 

A nyáron, főként augusztusban, mind az 
oviban, mind a bölcsődei csoportban, de 
a főzőkonyhánkon is megtörténtek a kar-
bantartási, felújítási munkálatok, fertőtlení-
tő meszelések, az eszközbeszerzések és a 
nagytakarítás. A bölcsődei csoportba a gyer-
mekek életkorának megfelelő bútorzatot, 
játékokat beszereztük. Így gyönyörű, tiszta 
környezetben szeretettel fogadjuk a bölcső-
dés kisgyermekeket és az óvodásokat!

A fényképen Ungerné Németh Hedvig kisgyermeknevelő, Pfliegler Barbara kisgyermeknevelő, Horváthné 
Prófusz Renáta bölcsődei dajka és a gyerekek

Vonatozunk – Kukori csoportosok

Az intézményben négyszeri étkezést nyúj-
tunk (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna), az étke-
zést igényelni a beiratkozáskor az intézmény-
vezető által átadott nyomtatványon lehet. 

Az újonnan felvett gyermekeket 2017. 
szeptember 1-jétől, folyamatosan fogadjuk. 
Jelentkezés év közben is folyamatosan le-
hetséges. Várjuk a Bükön élő kisgyermekes 
családokat, ahol a szülők vissza szeretnének 
térni a munka világába, és most lehetőség 
nyílt gyermeküket elhelyezni a bölcsődében. 

A Képviselő-testület döntése alapján a 
gyermek gondozásáért személyi/gondozá-
si térítési díjat kell fizetni, melynek összege: 
250,- Ft+ÁFA/fő/nap. 

A 2017-18-as nevelési évben a jogszabá-
lyi előírások és a szabályozó dokumentuma-
ink figyelembe vételével, közösen összeállí-
tott éves munkaterv alapján közös értékek 
mentén, egységes nevelési szellemben 
végezzük nevelő-oktató munkánkat. Haté-
kony kommunikációval és a feladatok ará-
nyos felosztásával igyekezünk a közösen 
kitűzött célok felé haladni és megvalósítani 
azokat. 6 óvodás gyermekcsoportban és 
egy bölcsődei csoportban látjuk el nevelési 
feladatainkat a szülőkkel együttműködve.

A nevelési év indításához a feltételek adot-
tak, melyet megköszönök az intézmény fenn-
tartójának, Dr. Németh Sándor polgármester 
úrnak, Bük Város Képviselő-testületének, az 
intézmény alkalmazottainak, a szülőknek, a 
Csodaország Egyesület tagjainak és támoga-
tóinknak. Remélem a megkezdődött nevelési 
évben is munkánkat a szülők megelégedésé-
re tudjuk végezni, a gyermekek örömmel, szí-
vesen jönnek, és jól érzik magukat a bölcső-
dében és az óvodában!  Pócza M. Gabriella 
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fürdő (II. zóna), a szaunavilág (III. zóna), 
valamint a Medical Wellness Centrum 
érhető el.

Az átépítés első szakaszában a „B” be-
járat pénztárai a megszokott módon üze-

Boros László Attila, a Bükfürdő Gyógy- és Él-
ménycentrum vezérigazgatója köszöntötte. 
A  beszédeket követően a versenyzőket a 
fürdő dolgozóiból álló rendező csapat kísér-
te a helyszínekre, ahol összesen több, mint 
300 fő mérte össze tudását. A  mérkőzések 
remek hangulatban teltek, a sportszerű küz-
delemben a Büki Gyógyfürdő Zrt. csapata 7 
sportágban is első helyen végzett, valamint a 
pontok összesítésénél is a képzeletbeli dobo-
gó legfelső fokára állhatott. A résztvevőknek 
ezúton is gratulálunk! Sáfár Mónika

Medencék üzemelése, „B” bejárat bővítése

Öt Vízmű Sportnap Bükfürdőn

A szokatlanul hűvös, esős őszi időjárás-
ra való tekintettel a fürdő menedzsment 
döntése alapján a Bükfürdő Gyógy- és Él-
ménycentrum strand területén található 
kültéri medencék többsége nem üzemel. 

A még nyitva tartó medencék tervezett 
üzemelési rendje, mely az időjárás függvé-
nyében változhat:

•  7/1. számú gyógyvizes medence 2017. 
november 5-ig (vasárnap) minden nap 
üzemel

•  15. számú tanmedence 2017. október 
1-ig (vasárnap) minden nap üzemel.

A fürdő nyári („D”) bejárata 2017. szep-
tember 18-tól (hétfőtől) nem üzemel.

A Büki Gyógyfürdőben tervezett fejlesz-
tések közül a „B” bejárat átépítése 2017. szep-
tember 15-től (péntektől) vette kezdetét.

A vendégek számára a fürdő minden zó-
nája a munkálatok idején is zökkenőmen-
tesen elérhető lesz az alábbi bejáratokon:

•  az „A” bejáraton keresztül a gyógy- és 
strandfürdő (I. zóna) közelíthető meg,

•  a „C” bejáraton keresztül pedig (fizio-
terápiás intézet bejárata) az élmény-

A 44. alkalommal megrendezett Öt Vízmű 
Sportnapnak az idei évben Bük városa adott 
otthont. A megmérettetésen a Délzalai Víz- és 
Csatornamű Zrt., a Soproni Vízmű Zrt., a Vasi-
víz Zrt., a Zalavíz Zrt., illetve a Büki Gyógyfürdő 
Zrt. munkatársai mérték össze tudásukat 14 
sportágban. Bük Város Önkormányzatának, a 
Danubius Hotelnek, illetve a Napsugár Játszó-
parknak köszönhetően a rendezvény 7 hely-
színen zajlott. A sportpályán felállított rendez-
vénysátorban az összegyűlteket dr. Németh 
Sándor, Bük város polgármesetere, valamint 

melnek. A  vendégek tájékozódását a für-
dőn belül információs táblák segítik. Az 
átépítés befejezése előreláthatólag 2018. 
tavaszára várható.

Sáfár Mónika

Az új téli bejárat terve

Öröm a spotnapot követően

A Kőszegi Fitt-box Ökölvívó Egyesület 
segítségével jött létre a büki szakosz-
tály. A kőszegiek egy nagyot álmodtak, 
ami most megvalósul. 
Bükön rendezik meg a serdülő, junior, 
ifjúsági és felnőtt országos bajnokságot. 
A Büki Sportcsarnok ad helyet négy napon 
keresztül a selejtezőknek, majd a döntők-
nek. Varsányi Áron vezetőedző 6-7 verseny-
zőt indít a megmérettetésen. Várják a büki 
drukkereket is, hiszen lesz büki versenyző 
is. Egyúttal köszönik a büki önkormányzat 
támogatását, hogy a versenyre ingyenesen 
adják a termet. Varga Zsolt

Caramell XXI. Női 
Ökölvívó Országos 

Bajnokság Bük

Keresse a buk.hu honlapon 
a Büki TV adásait.

Minden kedden este hétkor 
új adással jelentkezünk.
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Vajon az élmény megfogható? Látható 
vagy láthatatlan? Amennyiben látha-
tó, miben nyilvánulhat meg? Mi a kü-
lönbség kiállítás és kiállítás között?

Akik 2017. szeptember 17-én részt 
vettek a Büki Evangélikus Egyházközség, 
valamint a Büki Művelődési és Sportköz-
pont, Könyvtár, a reformáció 500 éves 
jubileuma alkalmából megszervezett 
„Hitünket kísérő tárgyak” címmel meghir-
detett kiállításra, egy igazi élményben 
volt részük. Úgy gondolom, hogy a közel 
százötven fős vendégsereg, részese lehe-
tett megfogható, látható és láthatatlan 
élménynek egyaránt.

Megfogható és látható volt, hisz Si-
mon Réka evangélikus lelkész és Haizler 
Lászlóné, a Városi Könyvtár vezetője iga-
zán személyes és közvetlen hangvételű 
megnyitó keretében mondták el, miként 
lett valóság egy gondolatból, egy kezde-
ményezésből. Mennyi munka, gondosko-
dás, odafigyelés és szervezés van a kiál-
lított tárgyak összeállítása mögött, ahol 
több büki és környékbeli család segítsé-
gével nagy mennyiségű képes és írásos 
anyagot mutathattak be.

A megnyitó beszédeket pedig „Aki-
nek szívében Krisztus keresztje” – a Ne-
mescsó-Acsád-Meszlen-Kőszegdoroszlói 
Társult Evangélikus Egyházközség ifjúsá-
gának színdarabja követte. A  reformáció 
kapcsán Luther Márton életébe nyerhet-
tünk bepillantást, gyönyörű egyházi éne-

Hitünket kísérő tárgyak, életünket kísérő élmények

kek kíséretével. Nem mindennapi volt a 
fiatalok őszinte és lelkes előadása. Igazi 
élmény volt. Láthatatlan élmény. A  szí-

vünkben érezhettük, ezért válhat külön-
legessé számunkra.

Takácsné Papp Erzsébet

A kiállítás részlete Többszáz éves könyvek a vitrinben

Luther életét mutatták be a színjátszók

a gyülekezet megtartó, segítő erejét, hisz 
2017. szeptember 3-án a büki evangélikus 
gyülekezetben megtartott tanévnyitó is-
tentiszteleten nem csupán becsengettek, 
hanem be is harangoztak. A családi isten-
tisztelet alkalmával Bakay Péter helyettes 
lelkész prédikációjában arról beszélt, há-
rom jézusi történet segítségül hívásával, 
hogy az iskolatáskába a tankönyvek, tan-
szerek mellé mindig kerüljön „lelki kenyér”, 
a folyamatos felkészültségre segítő, isteni 
világosságot biztosító „lámpaolaj” és a tisz-
telet fontosságára emlékeztető „balzsam”. 
Természetesen ez akkor igazán működő-
képes, ha a szülők és a pedagógusok is 
beteszik táskáikba ezeket a „tárgyak”-at 
minden reggel.

Beharangozó Istentisztelet
A bölcsesség útjára tanítottalak, helyes 
ösvényen vezettelek téged.
Péld 4,11

Becsengető – beharangozó istentiszte-
let a büki evangélikus templomban

Egy közösség életében mindig meg-
határozóak azok az alkalmak, amelyek 
megállítanak, ezáltal gondolkodásra, em-
lékezésre vagy akár izgalommal teli vára-
kozásra sarkallnak. Gyakran ezek az ese-
mények életünk meghatározó pontjaivá 
válnak, de nem akárhogy, nem akármilyen 
minőségben. Észrevétlenül lopóznak lel-
künkbe, miközben igazi útravalót adnak, 
szinte megfoghatatlanul, de mégis életün-
ket támogatva, erősítve. Ilyen alkalomnak 
lehettünk részesei, megélve a közösség, 

Az istentisztelet keretében, amely egy-
ben a templomtorony harangjának javí-
tására is felhívta a figyelmet, megemléke-
zést tartottak a gyülekezet tagjai a harang 
történetéről, egy kvíz-játék keretében 
pedig betekintést nyerhettek a jelenlévők 
a harangok történetébe, amit egy szép 
harangjáték követett. Továbbá áldásban 
részesültek az óvodát, általános iskolát, kö-
zépiskolát kezdő diákok, valamint az iskolai 
hitoktatásba újonnan bekapcsolódók is. Ezt 
a szép alkalmat szeretetvendégség zárta a 
legkisebb gyermekektől a nagyszülőkig, 
kötetlen beszélgetés formájában még szá-
mos emlék került elő a büki harangok tör-
ténetéhez kapcsolódóan. 

Takácsné Papp Erzsébet
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napból áll, melyet szünetek szakítanak meg. 
Az őszi pihenő október 29 – november 3-ig 
tart, a téli ünnepkörben december 27-janu-
ár 2-ig lesz tanítási szünet. A tavaszi időszak-
ban március 29-április 3-ig ünnepelhetnek 
otthon a diákok. A  tehetséges diákokkal a 
tanév során versenyekre készülünk, bízva az 
idei sikerekben is. Az ünnepeken és évfordu-
lókon méltó módon igyekszünk emlékezni, 
vetélkedőkkel, kiállításokkal, interaktív fog-
lalkozásokkal színesítjük a megemlékezé-
seket. Alsó tagozatosaink őszi kirándulása a 
természet megismerésére irányul főként. Az 
Egészségnevelési héten életkori sajátossá-
goknak megfelelő színes programokkal hív-
juk fel tagozatonként a gyerekek figyelmét 
az egészség megőrzésére. A hagyományos 
teaestre hívjuk és várjuk a kedves szülőket 
advent idején, a gyerekekkel a Mikulást és a 

Becsengettek …
Szeptember 1-jén 315 általános iskolás 
diák kezdte meg tanulmányait a Felső-
büki Nagy Pál Általános Iskola falai kö-
zött a 2017/2018-as tanévben. Közülük 
31-en első ízben lépték át izgatottan az 
iskola kapuját. 

A kis elsősöket Kabay Ágnes és Polgárné 
Nikl Mária osztálytanítók és Simonné Óbis 
Tünde délutáni foglalkozást vezető tanító 
néni várta nagy-nagy szeretettel. Az ötö-
dik évfolyamosok Bendéné Zseli Cecília és 
Pintér Anikó osztályfőnökök vezetésével 
ismerkednek a felső tagozattal, az ő segít-
ségükkel igyekeznek gyorsan megszokni a 
vándorlást, megtalálni a szaktantermeket, 
beleszokni a mozgalmasabb, több kihívás-
sal teli „nagy”iskolás életbe. A  tanév zökke-
nőmentesen indult, gyorsan felpezsdült az 
iskolai mozgalmas élet. A tanév 180 tanítási 

Karácsonyt köszöntjük. A felsősök a farsangi 
időszak elején, az alsósok a végén elevenítik 
fel a farsangi népszokásokat. Az első félév 
január 26-án ér véget. A tanév második fe-
lében témahetek programjain mélyíthetik 
tudásukat a diákok. A hetedikesek a Határta-
lanul program keretében Szlovákiába utaz-
nak négy napra, hogy a Szepesség gyöngy-
szemeivel ismerkedjenek. A többi évfolyam 
kirándulása a természeti helyek, a dunán-
túli nevezetességek megismerését célozza 
meg. A  fentiekből kitűnik, hogy a szorgal-
mas tanulás mellett bőven van diákjainknak 
lehetősége arra, hogy ismereteiket ne csak a 
tanórákon, hanem azokon kívül is bővítsék, 
élményeket szerezzenek, gazdagodjon ér-
zelemviláguk. Mindezekhez kérjük a szülők 
támogató segítségét, részvételét a nyitott 
rendezvényeken.  Baloghné Simon Erika

Képen balról jobbra- Horváth László igazgatóság elnöke, Koronczainé Csorba Tünde, Misákné Savanyó Edit, 
Görbicz Miklós, Németh Violetta ügyvezető igazgató

éve recepciós és a szomszédos Szakonyból 
bejáró Görbicz Miklós, aki 25 éve víz-gáz sze-
relőként tevékenykedik az Üdülőszövetke-
zetben. Igazgató asszonytól megtudhattuk, 
hogy továbbra is hisz a csapatmunkában 
és ezt képviseli munkatársaival szemben is, 
melyben mindenkinek megvan a saját kis 
helye. Kérdésünkre megtudtuk, hogy jövőre 
1 fő a várományosa a jubileumi ünnepség-
nek. Bízzunk benne, hogy ő is kitartóan to-
vábbra is ebben a csapatban fog dolgozni. 
A  jelenlegi ünnepelteknek pedig gratulá-
lunk, jó erőt, egészséget és még további sok 
szép évet kívánunk az Üdülőszövetkezet-
nél! Kívánjuk, hogy munkatapasztalataikkal, 
mutassanak példát, kitartásukkal erősítsék 
munkatársaikat, hogy még sok évig dolgoz-
hassanak együtt itt Bükfürdőn az Üdülőszö-
vetkezetben! Varga Zsolt

Mert kell egy jó csapat!

Idén rendhagyó módon már szeptem-
berben megtartották a Termál Üdülőszö-
vetkezet Apartman Hotelben a jubileumi 
dolgozók ünnepségét. Tavaly novemberi 
lapszámunkban meg tudhattuk Németh 
Violetta ügyvezető igazgatótól, hogy 
2017. évben várhatóan 3 dolgozó lesz,a-
kiket ünnepelni fognak. Ez így is történt, 
mind a 3 dolgozó idén is az Üdülőszö-
vetkezet munkatársa maradt. Ma már 
nagy dolognak értékelhető, hogy még 
mindig vannak munkahelyek, amelyek 
büszkélkedhetnek azzal, hogy vannak 
olyan munkavállalóik, akik már több éve 
lojálisan a cégben és mellette kitartanak.

Így gondolkodik egyik büki lakos is, aki 5 
éve szobaasszonyként dolgozik, nevezete-
sen Misákné Savanyó Edit szobaasszony, a 
répcelaki Koronczainé Csorba Tünde, aki 20 

Anyatejes Világnapi 
megemlékezés Bükön

Augusztus 1-je az Anyatej Világnapja. Erről 
a világ minden részén, így kisvárosunkban, 
Bükön is megemlékezünk minden évben. 

Idén augusztus 23-án, szerdán a Caramell 
Hotelben ünnepelhettünk az édesanyákkal 
és a büki 0-3 éves korú gyermekekkel. Az ün-
nepi beszédet követően jelképes ajándékkal 
köszöntük meg az anyai gondoskodást. A dé-
lelőttöt közös fürdőzéssel, vidám játékkal, 
beszélgetéssel töltöttük. Ezúton is köszönjük 
a lehetőséget, a támogatást a hotel vezetősé-
gének és munkatársainak.  Büki védőnők

Bükfürdőn az Apartman Hotel***  
A épületében 28 m2-es helyiség 

hosszú távra kiadó.
Érdeklődni a +36 20 326 3290-es 
telefonszámon lehet hétköznap 

8-16 óra között.
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Programokkal teli, eseménydús hónap 
a szeptember a Greenfield Golf 18 sza-
kaszán.

Szeptember 10-én vasárnap rendezték 
meg a VIII. Golfutazasok.hu ranglista ver-
seny a Tunéziai Idegenforgalmi Hivatal 
szponzorálásával. 

Az elmúlt években már megszokott 
gazdag vendéglátással és értékes nyere-
ményekkel várta idén is Birdland Golf & 
Country Club a résztvevőket. Igazi klub-
hangulat volt a büki pályán, ahol egy fan-
tasztikus napot varázsoltak a szervezők. 
Baráti hangulatú pezsgős-pálinkás reg-

gelivel kezdődött a nap, majd a versenyt 
követően tunéziai ínyencségekkel és bor-
kóstolóval várta a vendégeket, amelyet 
egy finom ebéd követett a Greenfield 
Hotel Golf & Spa Flamingo éttermében. 
Ezután az ünnepélyes díjkiosztóra került 
sor, ahol értékes nyeremények találtak 
gazdára. A díjakat, Mrs. Raja Ammar a Tu-
néziai Idegenforgalmi Hivatal vezetője és 
Bozsaky János klub elnök adta át.

A bükfürdői golfpálya adott otthont a 
szeptember 24-én megrendezett kerü-
lő Tompos Imre Emlékversenynek, mely 
tradicionális jelleggel az egyik legked-

veltebb esemény a klub versenynaptá-
rában. A 2017. évben is, immár harmadik 
alkalommal ranglista minősítést kapott. 
A minden évben nagy induló létszámmal 
startoló megmérettetés egy igazán ba-
rátságos, családias hangulatban megren-
dezésre kerülő rendezvény. 

A  szervezők idén is nagy hangsúlyt 
fektetve a promócióra, bíznak a rendez-
vény sikerében, melyre szeretettel vár-
ják a büki lakosok jelentkezését, hogy 
megismerjék a golfsport versenyhangu-
latát. 

Takácsné Papp Erzsébet

tően Dr. Németh Sándor polgármester és 
Galamb Orsolya, a BTK elnöke köszöntötte 
a 20 éves kosárlabda szakosztály tagjait. 
Polgár Kornél szakosztályvezető, alapító 
tag elmondta, hogy a játék szeretete tartja 
össze a baráti társaságot. Majd a kosárcsa-
pat egy mérkőzést játszott a 4 másik szak-
osztály csapataival. Varga Zsolt

Már hagyománya van annak, hogy a BTK 
vezetése játékos vetélkedőt szervez az öt 
szakosztálya sportolóinak. Az idei verseny 
is jókedvű volt. A szakosztályokból alakult 
csapatok sorversenyeken vettek részt. Az 
ötletes feladatoknál más-más csapat volt 
a legjobb. Volt eredményhirdetés is, de a 
lényeg a játék volt. A közös ebédet köve-

Nívós ranglistás golfversenyek a bükfürdői golfpályán

BTK 5 tusa, 20 éves a kosárlabda szakosztály

A Büki MSK programjai 2017. október
OKTÓBER 4. 18.00: Olvasószemüveg
Devecsery László – Mesék felnőtteknek
Helyszín: Büki MSK – Könyvtár
A részvétel ingyenes!
OKTÓBER 6 -7.: Szent Mihály-napi Civil 
Forgatag és IX. Sok-szín-Feszt
OKTÓBER 6. 18.00: V.G.F – Karinthy Fe-
renc – Gellérthegyi álmok
Helyszín: Büki MSK színházterme
OKTÓBER 7.: Eötvös utca:
09.30  Lecsófőző verseny kezdete
10.00 Kézműves játszóház
10.00 Paprika Jancsi Bábszínháza
11.00  Vásári komédiák: Szó és Kép Tár-

sulat: Ismeretlen francia szerző – 
A lajstrom

12.00 Répcementi Férfikar műsora
13.00  Vásári komédiák: Alig színpad: Ho-

gyor József – A furfangos betyár
14.00 Danica Horvát Kórus műsora
14.30 Eredményhirdetés
  Mulatság Tóth Marcell harmoni-

kás közreműködésével

Büki MSK színházterme:
16:00  Szó és Kép Társulat: Garin – A két 

gyakás
16:45  KASZT: Yasmina Reza – Az öldök-

lés Istene
18:00  Sugar/Érintő Színi Csoport: Ott és 

Itt (Oscar Wilde: A boldog herceg 
című meséje alapján)

18:30 Sok-szín-pad: A helység kalapácsa
A részvétel minden programra ingyenes!
A szabadtéri rendezvények rossz idő esetén 
elmaradnak!
OKTÓBER 10. 15.30: Őszi Mesebérlet 1. 
előadás. Portéka Színpad: Fekete cilin-
der – mese musical. A mese-musical sok iz-
galmat ígér a fordulatokban gazdag mesére 
éhező gyerekeknek. A Fekete Cilinder, a nagy 
varázsló ellopja az Egérke labdáját. Egérke és 
társa a gyerekekkel közösen indulnak a va-
rázs ernyő segítségével, hogy visszaszerezzék 
a labdát. A mese végén lelepleződik a Fekete 
Cilinder személye.
A bérlet ára 2.000.- Ft.

Előadásonkénti jegyár: 800.- Ft. Bérletek, je-
gyek megvásárolhatók a Büki Művelődési és 
Sportközpont, Könyvtárban (Bük, Eötvös u. 
11.). Helyszín: Büki MSK – Színházterem
OKTÓBER 23. 18.00: Ismerős Arcok ün-
nepi lemezbemutató koncert
Belépő: elővételben: 1.000,-Ft, a koncert napján: 
1.500,-Ft. Helyszín: Büki MSK – Sportcsarnok. 
Szeptemberben az intézményben indu-
ló csoportok:
Hétfőn: Dinamikus jóga 18.30-tól
Hétfőn és csütörtökön: Kondicionáló torna 
17.30-tól
Keddenként 18.30: Néptánc felnőtteknek
Keddenként, csütörtökönként: Karate 16.30-
tól (kezdő és haladó csoportban)
Szerdánként Ritmikus gimnasztika
Óvodások: 16.45-17.30
Iskolások: 17.30-18.15
Verseny előkészítő csoport: 17.30-19.00.
Péntekenként: Energy Dance Team – Ovis 
tánc 16.15-től.
Hip-hop, jazz, girly style pedig 17.00-től.

A 20 éves szakosztály köszöntése
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feledékenyek, azaz ezen a héten nem bün-
tetünk. A  régen lejárt kölcsönzési határidős 
dokumentumok visszahozataláért nem szá-
molunk fel késedelmi díjat. Számunkra soha-
sem a büntetés a fontos, hanem az, hogy az 
„elfeledett” könyvek visszakerüljenek az „elfe-
ledett” könyvtári polcokra és az újabb olvasók 
kezébe.10 éves Bük – 55 éves Bükfürdő – rejt-
vényfüzet készül város- és fürdőtörténetből. 
A legjobb eredményt produkáló kitöltők juta-
lomban részesülnek. Hol keressem, hogy ke-
ressem? – Röpke képzés gyerekeknek könyv-
tárunk online katalógusának használatáról. 
Ezt kínáljuk az iskolásoknak. Szerda délelőttre 
hívjuk az óvodásokat egy kis mese délelőttre 
a gyerekkuckónkba. Célunk, hogy a gyere-
kek minél többször találkozzanak a könyvtári 
környezettel, a könyvekkel, a könyvtári szoká-
sokkal. Olvasószemüveg rendezvénysoroza-
tunkban október 4-én 18.00 órára Devecsery 

„CSAK TISZTA FORRÁSBÓL” 
Könyvtári Napok – 2017. október 2-8. 

Több mint egy évtizedes múltra vissza-
tekintő programsorozat az Országos 
Könyvtári Napok. 

Idén Bartók Béla Cantata Profana mű-
vének befejező gondolatát választották az 
eseménysorozat címéül, azaz CSAK TISZTA 
FORRÁSBÓL. A  "tiszta forrás" környezetünk 
szépségeinek védelmére és megbecsülé-
sére is utal. Jó lenne, ha gyermekeinkben 
erősítenénk, s minél többen pedig hinnénk 
abban, hogy ha naponta teszünk közvetlen 
környezetünkért, az életünk szebb, tartalma-
sabb és egészségesebb lesz. Bükön ez évben 
is valamennyi korosztályra gondolva találtuk 
ki programjainkat. Ezekre invitáljuk most a 
kedves olvasót. Bük várossá válásának 10. év-
fordulója alkalmából hirdetjük meg 10 évért 
10 Ft-ot akciónkat! Jelképes összeggel lehet 
beiratkozni a városi és fürdői könyvtáraink-
ban a könyvtári héten. Amnesztiát kapnak a 

László költő, drámapedagógus meséket hoz 
felnőtteknek esti programjában. Víz, víz, tisz-
ta víz címmel ölbéli játékokkal, mondókákkal 
készülünk babáknak és éppen totyogóknak. 
Szil, szál, szalmaszál – Kreatív foglalkozásra 
hívjuk az általános iskola alsós diákjait, ahol 
újrahasznosított anyagokból készítünk aján-
déktárgyakat. Varázsvíz – Éjszaka a könyvtár-
ban – ahol a büki mesék életre kelnek – Har-
madik éve szervezzük meg ezt a kalandozós 
pénteki estét nagyobb ovisoknak és kisisko-
lásoknak. Idén a büki mesékhez kapcsolódik 
a könyvtári felfedezés, sok játékkal, mesével, 
diavetítéssel, miközben a könyvtár használa-
tára is tanítjuk a gyerekeket. A könyvtári hé-
ten élményt kínálunk tehát minden könyv- és 
könyvtárbarát embernek. Örülnénk, ha minél 
többen keresnének bennünket és tagjaivá 
válnának a könyvtárlátogatók közösségének.
 Haizler Lászlóné

Még mindig energikus, árad belőle az 
őserő, a nyitottság, a harmónia. Ezt 
érezhették mindazok, akik eljöttek az 
Olvasószemüveg programsorozatának 
újabb előadására. Reméltük, hogy be-
pillantást nyerünk korunk egyik impul-
zív publicistájának, Karafiáth Orsolyá-
nak és hazánk egyik zenei ikonjának, 
Koncz Zsuzsának az életébe. 

Az újságírónő a lelkiismeretesen felké-
szült kérdező szerepét töltötte be ezen 
estén. Az énekesnő iránti tisztelete, zené-
jének szeretete gyermekkorától datálódik, 
amikor diákújságíróként riportot készített 
vele. A  pódiumműsorban elhangzott kér-
dések Koncz Zsuzsa munkásságát járták kö-
rül. A művésznő mesélt arról, hogy intuitív 
emberként, meggondoltan hozott gyors 
döntéseket egész életében. Az érdeklődé-
se mindig is szerteágazó volt. Sok minden 
érdekelte, sok mindent kipróbált, ahogy az 
éneklést is. Nem készült tudatosan az éne-
kesi pályára. Az omegás fiúk unszolására 
kezdett el egyetemi klubokban énekelni. 
Fiatalok voltak, élvezték az életet, zenél-
tek saját kedvtelésből és másfajta zenére 
vágytak, mint amit akkor a Kossuth rádió-
ban hallani lehetett. A  francia művészek 
hozzáállása az énekesi pályához – önálló 

műsorok és nagylemezek – mutatták meg 
azt a profizmust, melyek őt is önállósodás-
ra ösztökélte. Az érettségit követően jogi 
tanulmányokba kezdett, ám a betiltott 
harmadik nagylemeze (Jelbeszéd) után 
felhagyott ezzel a pályával és csak azért is 
az éneklésre adta a fejét. Bródy Jánossal 
együtt nőtt fel. Benne lelte meg az alkotó 
másik felét. Bródy olyan újdonságokat talált 
ki, olyan magyar dalokat írt, aminek csak 
követői léteztek. Koncz Zsuzsa vallja, hogy 
a dalokban és az ember életében fontos a 
maradandó élmény befogadása. Egy éne-
kes, amit zenéjében közvetít, abban legyen 
önmaga is benne! Hittel, hitelességgel, 
gondolatával. A  lényeg, hogy saját maga 
választhassa meg az útját. A  rendszervál-
tással a választás lehetőségét kapták meg. 
A megzenésített, énekelt versek műfajában 
is az élen jártak. A hétköznapi nyelven, hét-
köznapi szavakkal megírt versek álltak közel 
a szívéhez. Nagy szerelem lett József Attila, 
bár soha nem gondolta, hogy egyszer az ő 
műveit fogja énekelni, ahogy azt sem, hogy 
Ady Endre Történelmi lecke fiúknak is meg-
szólal majd az ő hangján. Koncz Zsuzsa szé-
dületes zenei pályát tudhat maga mögött. 
Negyvenedik lemeze, a Vadvilág, két hónap 
alatt platinalemez lett. Teltházas Aréna kon-

certje bizonyította számára, hogy ma is 
emlékeznek rá az emberek. Ezen az estén, 
életének töredékszilánkjaiban magunk is 
osztoztunk. Népszerűsége töretlen, az élet-
öröm és a fáradhatatlanság árad minden 
mondatából, mozdulatából. Néhány dal-
részlettel, apró zenei villanásokkal gazda-
gabban távoztunk volna, ahogy Karafiáth 
Orsolya költői létéből is merítettünk volna. 
Ez, akkor, ott elmaradt, de kárpótolnak ben-
nünket a bármikor hallgatható Koncz-le-
mezek, elolvasható publikálások és versek. 
A választás lehetősége most már a miénk...

Haizler Lászlóné

Valahol egy lány...

Koncz Zsuzsa a büki szinpadon
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lölés és a helyszínen is lehetőség volt ja-
vaslattételre, az új elnökségi tag személyét 
illetően. Két írásos és két helyszíni jelölés 
történt, a titkos szavazás eredményeként a 
többség Őri Beáta mellett voksolt. 

Az új elnökségi tag a 80-as évektől áll 
kapcsolatban Bükfürdővel, ahol eleinte 
a családi nyaraló kiadásában vállalt sze-
repet. Jelenleg öt kiadó vendégházban 

élményautózás során a résztvevőknek kü-
lönböző időmérő és ügyességi feladatot 
is teljesíteni kellett. A versenyzők és nézők 

A Bükfürdői Termelői piacon értékesí-
tett helyi termékek szinte mindegyike 
magán viseli a Bükfürdői Esszencia már-
kajelzést. 

Matrica, papírtáska és legújabb reklám-
hordozóként csomagolópapíron is feltűnik 
a turisztikai egyesület piaci logója, amely a 
termékek minőségét, frissességét is garan-
tálja. Az utóbbi hetekben egy különleges 
alma is megjelent a portékák között, amely 
több más ismert márka mellett a bükfürdői 
brandet is magán viseli. Az idei piaci szezon 
október 27-ig tart, aki szeretne vásárolni 
ebből a speciális almából, még négy alka-
lommal megteheti. 

Elnökségi tag lemondása miatt rendkí-
vüli közgyűlést hívott össze a turiszti-
kai egyesület szeptember 4-re, amelyet 
határozatképtelenség miatt, a hatályos 
törvények értelmében, szeptember 
7-én ismételtek meg. 

Nagy Viktória (Hotel Caramell) lemon-
dás miatt megüresedett elnökségi tagi 
posztra több jelöltre is érkezett írásos je-

Szebbnél szebb autómatuzsálemek 
lepték el a fürdőváros utcáit – a Bükfür-
dőről rajtoló kétnapos MiSTER CLASSiC 
Oldtimer Szuperkupa® futam ötödik al-
kalommal látogatott el hozzánk. 

Szeptember 8-9-én a város több pont-
ján is megcsodálhattuk a szuperkupán 
résztvevő oldtimer és youngtimer autókat. 
A  pénteki és szombati versenynap rajt-és 
befutó helyszíne a Bükfürdő Gyógy-és Él-
ménycentrum nyári bejárata előtti tér volt, 
ahol a régi autók szerelmesei testközelből 
tekinthették meg a lenyűgöző matuzsále-
meket. A  kereken 40 induló veteránautó 
mellett az idei évben is lehetőséget kapnak 
a különleges sportkocsik, melyek egy külön 
kategóriában versenyeztek. 

A futam, az előző évekhez hasonló-
an, a szomszédos Burgenland területét is 
beautózta, a kétnapos – közel 500 km-es 

A TDM hírei

várják a fürdővárosba látogatókat. Beáta a 
pénzügyi szférában és államigazgatásban 
töltött mintegy 25 éves munkaviszonyt 
hátrahagyva az elmúlt évtől egyéni vállal-
kozóként családi vállalkozásukban, a Titi 
& Őri Apartmanok managereként, minde-
neseként a bükfürdői magánszállás kiadók 
sorait erősíti. 

legnagyobb örömére az égiek is kegyeikbe 
fogadták a rendezvényt. 

Az oldal összeállította: Horváth Lívia

Bükfürdői Esszencia – a termelői piac logója, kicsit másképp

Rendkívüli közgyűlést tartott a Bük, Bükfürdő Közhasznú Turisztikai Egyesület

Autócsodák a koraőszi napsütésben – Oldtimer Szuperkupa Bükfürdőn

Mister Classic
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A vásár időpontja: 2017. október 13. 14:00-18:00 óráig2017. október 14. 9:00-17:00 óráig egy
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Minden 

szeMüveg-

lencse

-50%
kedvezménnyel

szenzációs 
szeMüvegkeret 
és nApszeMüveg 

vásár
-70% 

-90% nem akar várni?Jelentkezzen beszeMvizsgálAtrA!0620 376 67 78

Designer szeMüvegek, nApszeMüvegek 

kiFUtó MODellei renDkÍvül AlAcsOnY árOn

Optikai keretek 1 999 Ft-tól – 159 999 Ft-ig

napszemüvegek 5 999 Ft-tól – 219 999 Ft-ig
A 3. szemüveg féláron

vásárOlJOn kOMplett szeMüveget 

A pArtner Optikánktól

Hozza el régi szemüvegét, vagy vizsgálati eredményét.

pArtner Optikánk A helYszÍnen 
szeMvizsgálAttAl várJA

helyszín: suxess logistic hungary kft
9724 lukácsháza , kőszegi út 42.
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Villa Rosato
9740 Bükfürdő Nyárfa utca 2. • Tel.: +36 94 558 030

GESZTI-FESZTI    
A Villa Rosato immár 5. alkalommal rendezi 
meg őszi gesztenye ünnepét. Október 28-
29-én közösen hódolhatunk gesztenyés 
süteményimádatunknak. 
Sztárvendégünk Peter Srámek lesz, október 
28-án lép fel nálunk és garantáltan kitűnő 
hangulatot varázsol.

Ízelítő a kínálatunkból: Gesztenyés krémes, 
gesztenyés képviselőfánk, rakott gesztenyés, 
gesztenyés csoki mousse, gesztenyés  
meggyálom, gesztenyés hatlapos, gesz-
tenyés mignon, gesztenyés Isler

Retro ajánlat: gesztenye szív, gesztenye 
püré, gesztenye torta, gesztenye rolád
Lesz még: Gesztenyés Pop cake, házi  
nyalóka 

Kóstoljon meg minél több gesztenyés  
finomságot ezen a hétévégén és szavazzon 
a legfinomabb édességre! A szavazók között 
értékes nyereményt sorsolunk ki, mely 
nem más, mint egy pihentető őszi wellness  
hétvége. 

Szeretettel várunk mindenkit október 28-29-
én 10.00-18.00 között!
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