
ményeként a 2 új gyártósorral kiegészített 
gyár 50 000 négyzetméteres alapterületű-
vé bővült. Ugyanebben az évben 600 főre 
növekedett a foglalkoztatottak száma.

2012-2013-ban 13 milliárd forintos 
beruházás keretében a gyár alapterülete 
55  000 négyzetméter lett, 2 új gyártósor 
kapott helyet az üzemben, és összesen 
820-ra emelkedett a helyben foglalkozta-
tottak száma.

2017 újabb mérföldkő, hiszen egy 
újabb 5000 négyzetméteres gyártócsar-
nok épült, melyben 2 új teljesen automa-
tizált töltősor és 2 új multipack csomagoló 
egység, naponta több mint 1 millió ter-
méket állít majd elő. Ez a Nestlé magyar-
országi történetének legnagyobb beruhá-
zása, értéke 20 milliárd forint. 

Az ünnepélyes avatón részt vett Varga 
Mihály nemzetgazdasági miniszter, aki 
elismeréssel szólt Svájc és Magyarország 
gazdasági kapcsolatáról, kiemelve a Nest-
lé szerepét.

Kai Herzke büki gyárigazgató néhány 
adattal mutatta be a magyar beszállítók 

20 milliárd forintos beruházást avattak a Nestlében

szerepét, a büki gyár export képességét. 
A büki gyártásban felhasznált mezőgazda-
sági alapanyagok 60%-ban hazai forrásból 
származnak, mely évente összesen több 
mint 78 000 tonnának felel meg. A Nestlé 
az elmúlt 10 évben több mint 900 000 ton-
na gabonát vásárolt fel magyar gazdáktól, 
melyet Bükön és más európai gyárakban 
dolgoztak fel. A gyárból mindennap több 
mint 50 kamionnyi állateledel indul útnak.

„A gyártás több mint 90 százaléka kül-
földi piacokra készül; 2006 óta több mint 
380 milliárd forint értékben exportált a 
vállalat állateledelt Bükről. Az itt előállított 
termékek a világ több mint 40 országában 
élő kutyákhoz és macskákhoz jutnak el” – 
húzza alá Bernard Meunier, a Nestlé Purina 
PetCare európai, közel-keleti és észak-afri-
kai vezérigazgatója.

Majd Kai Herzke egy gomb megnyo-
másával útnak indította az új gépsort.

A beruházással Bük legnagyobb foglal-
koztatója, helyiadó fizetője tovább növeli 
részesedését a város bevételeiben.

Varga Zsolt

1998-ban vásárolta meg a Nestlé a 
Jupiter Állateledel Gyártó Kft.-t a Dar-
ling márka használati jogával és a büki 
gyárral együtt. Ezután mintegy 6 mil-
liárd forintos beruházással újabb álla-
teledel gyártósort létesítettek Bükön, 
amely által a gyár – Magyarországon 
elsőként – száraz és nedves állatele-
del előállítására egyaránt képes. Az 
évek során az üzem a Nestlé állatele-
del-gyártásának középkelet-európai 
központjává vált, amelybe az utóbbi 
7 évben több mint 43 milliárd forintot 
fektetett be a cég.

2011-ben 10 milliárd forintos beruhá-
zást eszközölt a Nestlé Bükön, aminek ered-

Varga Mihály miniszter méltatta a beruházást Kai Herzke elindítja a gépsort

Az novemberi számunk tartalmából: 
A Büki Gyógyfürdő Zrt. minőségi díja 2. oldal
A nyugdíjas évzárók időpontjai 3. oldal
Búcsú a Szent Kelemen templomban 4. oldal
Megemlékezések a reformáció  5. oldal 
500. évfordulóján
Egészségnevelési hónap az óvodában 6. oldal
Határtalanul – büki diákok a Felvidéken 7. oldal

BÜKI ÚJSÁGBÜKI ÚJSÁG
A büki önkormányzat lapja
XIX. évfolyam 11. szám 2017. november 24.



Büki Újság  Büki Újság

Magyar Brands díjas a Bükfürdő Gyógy- és Élménycentrum
A Büki Gyógyfürdő Zrt. 2017. november 8-án tartotta fősze-
zonzáró sajtótájékoztatóját, valamint az eseményen vette át 
a fürdő a Magyar Brands elismerő oklevelét is, melyet az idei 
évben a „Kiváló fogyasztói márka” kategóriában nyert el. 

A Magyar Brands célja olyan magyar vonatkozású márkák díjazá-
sa, amelyek a magyar vállalkozások méltó képviselői itthon és a ha-
táron túl is. A Magyar Brands nem csupán a védjegy megkülönböz-
tetéssel, egyszeri alkalommal segíti az adott márkát. A pályázatban 
részt vevő márkák önkéntes, független szakértőkből álló bizottság 
döntése alapján kapják meg az elismerést. A bizottság döntésében 
nagy mértékben közrejátszott a fogyasztók körében elvégzett ku-
tatás, amely a márka ismertségére irányult. A 2017-es évben három 
kategóriában díjazták a magyar márkákat: Kiváló fogyasztói már-
ka, Kiváló üzleti márka, valamint Innovatív márka. A díjat a Magyar 
Brands managere, Inzám Andrea adta át Boros László Attilának, a 
Büki Gyógyfürdő Zrt. vezérigazgatójának.

A sajtóeseményen jelent volt Ágh Péter országgyűlési képviselő, 
aki kiemelte, a fürdő a korábban elnyert, sikeres európai gyógyfür-
dő minősítés után egy újabb fontos elismerést tudhat magáénak. 
A Magyar Brands díj aktív segítség a fogyasztók számára, hiszen a ki-
válóság megtestesítőjeként a vásárlói döntések egyik meghatározó 
iránytűje. Ágh Péter emlékeztetett arra is, milyen mozgalmas időszak 
volt az elmúlt háromnegyed év a Bükfürdő Gyógy- és Élménycent-
rum életében: jelenleg is zajlik egy 1,5 milliárd forintos fejlesztési 
program, mely bátorságra, előrelátásra és a jövőbe vetett hitre vall. 
Emellett gőzerővel folyik a további projektek előkészítése is, így a 

Ágh Péter országgyűlési képviselő, Inzám Andrea brand manager, Boros László Attila 
vezérigazgató és dr. Németh Sándor polgármester a Magyar Brands díjátadón.

Szent Kelemen gyógymedence rekonstrukciója, a gyógyászat teljes 
megújítása, a fedett fürdő teljes modernizálása, a beléptetőrendszer 
fejlesztése, napenergiára és termálvízre alapozó energetikai rendszer 
kiépítése. A desztináció fejlesztése mellé állt Magyarország kormá-
nya is, hiszen a gyógyhely – fürdőn kívüli -funkcióinak fejlesztéséhez 
1 milliárd forintos támogatást nyújt Bük Város Önkormányzatának.

Dr. Németh Sándor polgármester elmondta, Bükön és Bükfürdőn 
a korábbi évekhez képest 2017-ben emelkedett a vendégéjszakák 
száma. Az előző évekkel összevetve az osztrák vendégek jelentősen 
nagyobb számban érkeztek a településre köszönhetően a város és 
a fürdő Ausztriára fókuszáló kampányainak. Az önkormányzat a ma-
gánszállásadók versenyképességét támogatásokkal segíti, melyekre 
pályázni lehetett: a kiadott engedélyek száma kb. 300-nál jár. A tele-
pülés még mindig július és augusztus hónapokban mutat kiemelt 
telítettséget, ez többek között a nyári rendezvényeknek is köszön-
hető. A polgármester kiemelte, fontosnak tartja a turizmussal kap-
csolatos képzések magas színvonalát és úgy véli, a turisztikai pályát 
vonzóvá kell tenni a munkavállalók számára. Ausztria közelsége erős 
hatással van a helyi munkaerő piacra, ezért külön is örömét fejezte 
ki amiatt, hogy a fürdőnek lehetősége nyílt az idei évben több alka-
lommal is emelni a dolgozók bérén.

A sajtótájékoztatón Boros László Attila, a Büki Gyógyfürdő Zrt. vezér-
igazgatója szezonértékelő beszédében kifejtette: a 2017-es nyár sikeres 
volt Bükfürdőn. A Bükfürdő Gyógy- és Élménycentrum látogatószáma 
a főszezonban 5%-kal több volt a tavalyi évhez képest, amely 94 mil-
lió forint többletbevételt jelentett a fürdő számára. Ezt a növekedést a 
nyári, időként hűvös, esős időjárás sem befolyásolta különösebben, így 
a fürdőkomplexumban megrendezett programok is rendben lezajlot-
tak. A júniustól szeptember elejéig tartó időszakban a Büki Gyógyfürdő 
Zrt. 18 hektáros területén minden létesítmény rendben üzemelt. 

Új szolgáltatásokkal is bővült a fürdő idén, így még több attrak-
cióval, családi rendezvényekkel várták a vendégeket mind a fürdőn 
belül, mind a fürdőn kívül is, amely nagyban köszönhető a helyi 
partnerekkel való sikeres együttműködésnek. A közös munka ered-
ményeként a városi rendezvények előtt megnyílt a fürdő kapuja: a 
fürdővendégek a strand területén kaphattak ízelítőt a település által 
szervezett programokból. A nyári hónapokban a fürdő 175 fő dolgo-
zói létszámmal üzemelt.

A vezérigazgató beszédében kiemelte, hogy a fő cél továbbra is a 
szezonalitás csökkentése, valamint, hogy a jövőbeni fejlesztéseknek 
köszönhetően a Bükfürdő Gyógy- és Élménycentrum még vonzóbb 
ponttá válhasson a magyar turisztikai piacon. E cél eléréséhez a na-
gyobb, kézzel fogható változások 2018-ban valósulnak meg a fürdő-
ben, míg az idei évben főként előkészítő munka folyt. Sáfár Mónika
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Bük Város Önkormányzata a hagyományok-
nak megfelelően a nyugalmazott közalkal-
mazottakat és köztisztviselőket köszönti 2017. 
december 7-én 14 órakor a Büki Művelődési 
és Sportközpont, Könyvtár színháztermében. 
December 8-án 14 órakor ugyanitt a város 70 
év feletti lakosait várja az önkormányzat. A ren-
dezvényekre szóló meghívót december elején 
kézbesíti a Büki Közös Önkormányzati Hivatal.

Karácsonyi köszöntés! 

csolatos ügyeket a Sopron és Térsége Kör-
nyezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 
Nonprofit Kft.-nél (STKH) lehet elintézni, 
sem a számlázásban sem a szerződéskötés-
ben, sem pedig a hulladék elszállításában a 
Parkom Nonprofit Kft. nem tud részt venni.

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.
– kapuvári iroda:
hétfő, kedd, szerda: 8:00-12:00,
csütörtök: 8:00-12:00 és 13:00-17:00
Telefonos ügyintézés:
hétfő, kedd, szerda, péntek: 8:00-14:00,
csütörtök: 7:00-19:00

lyairól szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati 
rendelet alapján lakásfenntartáshoz nyújtott 
települési támogatás jogosultak,

d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben 
szabályozott halmozottan hátrányos helyze-
tű gyermeket nevelő családok.

A tűzifa juttatás iránti kérelmeket a ren-
delet melléklete szerinti nyomtatványon kell 
benyújtani a Büki Közös Önkormányzati Hi-
vatalban. (A nyomtatvány az önkormányzat 
honlapjáról is letölthető.)

A kérelmeket a Képviselő-testület bírálja 
el a rendelkezésre álló keret erejéig. A  tü-
zelőanyag kiosztására előre láthatólag – attól 
függően, hogy a regisztrált erdőgazdálkodó 
mikor tudja szállítani a tűzifát – december kö-
zepéig sor kerül.

Dr. Tóth Ágnes jegyző

Tájékoztatás a hulladékszállításról

Szociális tűzifa

Bük Város Önkormányzatának Képvise-
lő-testülete úgy döntött, hogy 2017. de-
cember 1. napjától a Parkom Nonprofit 
Kft. nem vesz részt a hulladékszállítási 
közszolgáltatásban. A döntés előzmé-
nye, hogy 2017. április 15-től a Parkom 
Nonprofit Kft. csak alvállalkozóként 
vett részt a közszolgáltatás ellátásában, 
mert annak ellátásához szükséges en-
gedélyekkel a Sopron és Térsége Kör-
nyezetvédelmi és Hulladékgazdálkodá-
si Nonprofit Kft. (STKH) rendelkezett.

A Parkom Nonprofit Kft. a jelen pénzügyi 
és gazdasági helyzetben a feladat ellátását 
a továbbiakban nem tudja vállalni, mert a 
társaság számára veszteséges.  Ennek alap-
ján az ügyvezető kezdeményezésére a tu-
lajdonos képviselő-testület döntött a szol-
gáltatási tevékenység megszüntetéséről.

Ezúton is felhívjuk a Tisztelt Lakosság 
figyelmét, hogy a hulladékszállítással kap-

Hamarosan nyakunkon a Karácsony. A későbbi 
csalódások elkerülése érdekében vásárlóként 
az alábbiakra érdemes figyelnünk:  Az inter-
neten rendelt áru a kézhezvételtől számított 
14 napon belül visszaküldhető az eladónak és 
visszakérhetjük az árát, ha kiderült, hogy nem 
jó a méret, a szín, nehézkes a termék hasz-
nálata. Ilyen jogunk a hagyományos vásárlás 
esetén nincs! Ott ugyanis csak akkor kérhetjük 
a termék cseréjét vagy a vételárat vissza, ha a 
termék hibás. Nem minősül hibának a méret-
beli tévedés vagy színprobléma. A hibátlan ter-
mékeket a kereskedő nem köteles visszavenni. 
Tartós fogyasztási cikkek esetén, melyek tízezer 
forintnál többe kerültek, három munkanapon 
belüli meghibásodás esetén jogunk van azon-
nal cserét kérni. A későbbi problémák elkerülé-
se érdekében őrizzük meg az összes, vásárlást 
bizonyító blokkot, nyugtát, számlát. 

Csak hibátlan terméket vegyen át! Ha vitás 
ügyei intézésében segítségre van, szüksége 
keresse Egyesületünket! Várallai Károly

Vezető tanácsadó

Bük Város Önkormányzata pályázat útján 
133 m3 szociális célú tűzifa megvásárlá-
sára szolgáló támogatást nyert el a Bel-
ügyminisztériumtól.

A helyi önkormányzatoknak a tűzifa jutta-
tás szabályairól rendeletet kell alkotniuk.

A települési önkormányzatok szociális célú 
tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegé-
szítő támogatásáról szóló pályázati felhívás 
előírásai szerint az önkormányzat megalkotta 
18/2015. (XI. 2.) rendeletét, mely szerint támo-
gatás iránti kérelmet nyújthatnak be 

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátá-
sokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti aktív 
korúak ellátására jogosultak,

b) a szociális igazgatásról és szociális ellátá-
sokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti idős-
korúak járadékára jogosultak,

c) a szociális gondoskodás helyi szabá-

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

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

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

23. Szombat Dr. Földi Sándor
24. Vasárnap Dr. Izer Ildikó
25. Hétfő Dr. Bencsik István
26. Kedd Dr. Szirmai László
27. Szerda Dr. Kator Miklós
28. Csütörtök Dr. Izer Ildikó
29. Péntek Dr. Sudár Zsuzsanna
30. Szombat Dr. Izer Ildikó
31. Vasárnap Dr. Müller András
Bük, 2017. november 9.

Dr. Németh Sándor s.k., elnök

Karácsonyi  
készülődés
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tornya, mint a hitnek a mutatóujja, felmu-
tat az égre, hogy amikor a mindennapi élet 
gondjaiba, örömeibe és szomorúságaiba 
belefelejtkezve elfelejtené az ember, hogy 
itt csak vándorok vagyunk, szállásunk oda-
fönn van, akkor a torony az apostol szavával 
figyelmeztessen, a földi élet zaját túlharsog-
va intsen: „Az odafönt valókat keressétek, 
ahol Krisztus ül az Isten jobbján.”

Talán nincs olyan ember ezen a földön, 
akinek ne lenne kedves a hajlék, ahol szüle-
tett, ahol szülei szerető aggódással nevelték, 
s ahonnan szerető szülők aggódása kísérte 
sorsát akkor is, amikor az élet sodró árja 
messzire ragadta ettől a hajléktól. S ha ked-
ves nekünk a szülőfalunk, szülővárosunk, és 
megmarad emlékezetünkben akkor is, ha 
távol tőle éljük le éveinket, akkor bizonyára 
az teszi emlékezetessé és kedvessé, hogy 
ebben a helységben van két ház, egyik az 
édesapánk háza, amelyben megszülettünk 
az emberek számára, a másik pedig a meny-
nyei Atya háza, amelyben Isten számára 
születtünk. Ennek a két háznak emléke elkí-
sér egész életünkben. De kísér bennünket e 
két ház lakóinak imádsága is.

Valahányszor e két ház küszöbét átlép-
jük, érezzük mindig, hogy haza megyünk. 
Mikor pedig a templomba lépünk, lépjünk 
imádságos lelkülettel, és törhetetlen biza-
lommal. Innen nem megyünk üres kézzel, 
ha nem jövünk ide üres szívvel, lélekkel. 

S ha itt, őseink helyén imádkozva, lel-
künk telítődik erővel, kegyelemmel, ha egy 

Római Szent Kelemen Pápa templomának búcsúnapja
Ahol csak Istent szerető emberek él-
tek, amikor új települést létesítettek, 
első dolguk az volt, hogy az építendő 
templom számára kimérjék a telket, és 
mihelyt megengedte anyagi helyzetük, 
felépítették a falu szívében az Isten há-
zát, hogy az Isten közelségében lakhas-
sanak. Így tettek Bük lakosságának ősei 
is. Amint megtelepedtek, itt ezen a he-
lyen, szülőfalujuk helyén, templomot 
készítettek az Istennek. Fölszentelték 
a templomot, aztán minden esztendő-
ben örömmel és hálával teli lélekkel ül-
ték meg a templom búcsúnapját. Ez az 
öröm és hála hozza össze évről évre a 
híveket napjainkban is. A templom sze-
retete, a templomhoz való ragaszkodá-
sunk kifejezője a búcsú ünnepe. Derék 
őseink példájára, akiknek nem akarunk 
méltatlan utódai lenni, gyűlünk össze 
minden év november 23-án, a templom 
védőszentjének ünnepén, illetve az ah-
hoz legközelebb eső vasárnap, hogy egy 
szívvel, lélekkel, hálatelt szívvel gondol-
junk vissza azokra, akiknek áldozatkész-
ségéből a Büki Szent Kelemen templom-
ban imádhatjuk az Istent.

Miért volt olyan kedves őseinknek és mi-
ért kell nekünk is mindig kedves legyen ez a 
templom? Mert a templom Isten háza, és a 
mennyország kapuja. Az Isten háza messze 
kimagaslik az emberek lakásai közül, mert 
míg ezekben a földiekért, addig abban a 
mennyeiekért szorgoskodunk. A  templom 

Szent Kelemen templom

A temlom belső

magasabb élet hullámaira érzékeny lelkün-
ket megilleti itt az Isten közelsége, mondjuk 
mi is Jákobbal: „Valóban az Úr van ezen a 
helyen. Nem egyéb ez, mint az Isten háza 
s a mennyország kapuja.” És fogjuk hallani 
lelkünkben Isten válaszát: „Meghallgattam 
imádságodat és ezt a helyet áldozat házául 
választottam magamnak, és füleim figyel-
nek annak imádságára, aki ezen a helyen 
imádkozik, mert elválasztottam és meg-
szenteltem e helyet, hogy ott legyen az én 
szívem minden napon.” 

Nagy ünnep, a búcsú ünnepe: A temp-
lom, az Isten házának napja ez. Ragaszkod-
junk templomunkhoz, azzal a szeretettel, 
amellyel őseink azt építették nekünk. Láto-
gassuk azzal a bizalommal, amely az atyai, 
a szülői házban illik. S ha az egész életünk 
folyamán Isten házát látjuk benne, akkor, 
ha elérkezik az a nagy pillanat, amikor el-
búcsúzva mindentől elindulunk arra a 
nagy útra, amely felé ennek a templomnak 
tornya az útmutató, akkor ez az Isten háza 
számunkra a mennyország kapuja lesz, an-
nak a mennyországnak a kapuja, melynek 
előízét oly sokszor megtapasztaltuk ebben 
a templomban. (Forrás: Bálintfy Béla: Temp-
lombúcsúra) 

Szeretettel várunk mindenkit november 26-
án délelőtt 10 órakor, az ünnepi búcsúi szent-
misére, amelyet WOLOWICZ ÁDÁM, a Verbita 
Központ Igazgatója mutat be.

Jász László plébános
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Luther Márton, aki a kárhozat marketingjé-
től terhelt korban, amelyben tévútra futott 
a bűnbocsánat hirdetése, a Szentírásban rá-
talált Isten kegyelmének örömhírére. Ágos-
tonos szerzetesként, tudós professzorként 
forgatta a Bibliát, gondolkodott Isten sza-
badításáról. És amit Isten igéjében talált, az 
felszabadított arra, hogy kilépjen a korabeli 
sziklaszilárdnak hitt keretek közül, kérdéseket 
tegyen fel, válaszokat találjon a Szentírásban, 
és kiálljon az evangélium mellett.

A re-formáció vissza-formálódás Isten 
igéjéhez, Isten kegyelmének jó híréhez, az 
evangéliumhoz, amely a Megváltó Jézus 
Krisztust hirdeti, Isten Fiát, akiben szeretetét 
és kegyelmét nyilatkoztatta ki és nyilatkoz-
tatja ki örökkévalóan. Ez a reformáció, ez a 
Szentíráshoz való visszafordulás nem 500 
éve történt meg, hanem a hívő ember éle-
tében minden nap meg kell történnie. 

Az utóbbi 500 év alatt a Luther által elin-

valamint a gyülekezet tagjai nagy gondos-
sággal, figyelemmel és szeretettel, továbbá 
200 évig maradandó tartalommal töltötték 
meg ezt az ünnepet. Igazi élmény volt a sö-
tétben fáklyákkal és mécsesekkel énekelve 
vonulni az istentiszteletre. A  templomba 
érve mindenki kapott egy tételt a 95-ből, 
melyet a megemlékezés során egyesével 
felolvastunk. Ami egykor a kapu ódon fa-
lécein kopogott, most gyülekezetünk élet-
tel töltötte meg. Többen elmondták, hogy 
igaz, tanultak a tételekről, de így egyben 
soha nem olvasták, sőt ha nincs ez az ün-
nep, talán fel sem vetődik senkiben, hogy 
pontról pontra olvassa el az egykor komoly 

500 éves a reformáció

Ha én ezt egyszer Luther Mártonnak majd elmesélem!

A reformáció kifejezés maga is vissza-
formálódást jelent az eredetihez. Luther 
Mártont megelőzően is többen érezték, 
hogy a Szentíráshoz és az egyház kezde-
ti formájához kellene visszaforduljon az 
anyaszentegyház, benne a hívő ember, 
és onnan meríteni. 

A Luther indította mozgalom előfutára-
iként a francia vándorprédikátor, Vald Péter 
(1140-1205) és az oxfordi egyetem tanára, 
John Wycliffe (1320-1384) az egyház apos-
toli szegénységét és a Biblia megismerését 
hangsúlyozták, a prágai egyetem tanára, 
Husz János (1369-1415) egyéb reformok mel-
lett különösen az úrvacsora szentségének két 
szín alatti (kenyér/ostya és bor) kiszolgáltatá-
sát követelte, valamint az olasz dominikánus 
szerzetes, Girolamo Savonarola (1452-1498) 
az egyház és a hívek szigorúan tiszta életét 
hirdette. Egyikük sem jutott el azonban olyan 
átfogó reformátori tanítás felismeréséig, mint 

Igen, majd AKKOR mindenképp el kell 
mesélnem neki, hogy 2017. október 31-
én, Bükön milyen nagy dolog történt 
egy borongós őszi napon. Mindez 500 
évvel az után, hogy ő hosszas gondolko-
dás és munka után fogta a kalapácsot, 
néhány szöget és a papírtekercsre írt 95 
tételét, amit aztán kiszögezett a witten-
bergi vártemplom kapujára. Ezzel tulaj-
donképpen leszögezte a reformáció az-
óta is biztos pilléren álló téziseit. Azt se 
felejtsem majd el megkérdezni tőle, mit 
érzett, amikor megszületett benne ez 
az elhatározás! Félt? Netán bizonytalan 
volt? Vagy ellenkezőleg, merész, bátor 
és roppant elszánt?

El kell neki mondanom majd, igen, hogy 
a nagyvilág több országában megemlékez-
tek erről a történelmet átalakító cselekede-
téről. Ki így, ki úgy. Bükön a megemlékezés 
tartalmas és meghitt volt, családias hangu-
latban egy közösségként ünnepeltek nem-
csak az evangélikus, református, hanem a 
katolikus testvérek is. Ünnep volt minden-
ki számára. A  MI ünnepünk – felekezeti 
hovatartozás nélkül. A  reggeli óráktól egy 
hangosbemondós autó járta Bük utcáit és 
végtelenített szöveggel ontotta a tételeket, 
így váltak az akkor látható tételek több év-
századdal később hallhatóvá. Simon Réka 
lelkésznő, Bakay Péter helyettes lelkész, 

dított szellemi és lelki fordulat hatása átjárta 
nem csak a keresztény ember hitét, de a tár-
sadalmat, a tudományokat és a gazdaságot 
is befolyásolta. Luther nem akart új egyházat 
alapítani, de ahogy 1054-ben megtörtént az 
első törés a keleti és a nyugati egyház között, 
Luther korában újabb követte, és azóta még 
tovább ágazott az anyaszentegyház. Luther 
mondta Ulrich Zwinglinek (1484-1531), a re-
formátus egyház egyik reformátorának, ami-
kor az úrvacsoráról eredménytelenül vitat-
koztak, hogy „Más lélek van bennetek, mint 
bennünk.” Ennek a mondatnak van bibliai 
vonatkozása (4Móz 11,25). 

Mindent egybevetve elmondhatjuk, hogy 
Jézus Krisztus az egységünk alapja. Sokféle-
ségünk pedig lehetőség lehet arra, hogy az 
emberek lelkének többféle nyelvén vigyük 
az evangélium hírét, „mert a teremtett világ 
sóvárogva várja Isten fiainak megjelenését” 
(Róm 8,19).  Simon Réka lelkész

Az időkapszulát 200 év múlva nyitják fel

mérföldkőnek számító mondatokat, szava-
kat. Azt végképp el ne felejtsem mondani, 
hogy nem csupán a múltnak tisztelegtünk 
és a jelenben örvendeztünk, de gondol-
tunk a jövő nemzedékére is, hisz egy idő-
kapszula elhelyezésével üzentünk a 2217-
ben ünneplő majdani gyülekezetnek. 

Érdekes és felemelő érzés részese lenni 
egy olyan megemlékezésnek, ami köz-
ben érezhető a történelem formáló ereje. 
A  múltra visszatekintve látjuk, miként for-
mált az, s hogy a jövővel mi lesz, az a mi ke-
zünkben van... Remélem, AKKOR lesz még 
sok mesélni valóm Márton testvérnek.

Takácsné Papp Erzsébet
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Az idei évben is megrendezésre került az 
Egészséghét Cser Veronika, Csenár Ágos-
ton Zsófia, Nagyné Gadavics Szabina 
szervezésében. Az idei egészségnevelési 
hét középpontjában a mozgás állt, mely 
Pedagógiai és Egészségnevelési Progra-
munk kiemelt területe is.

Egészségfejlesztési Programunk fő felada-
tának a gyermek testi és lelki, szellemi szük-
ségleteinek kielégítését jelöli meg. Ezeknek 
a szükségleteknek a kielégítése biztosíthatja 
a gyermek egészséges fejlődését, a lehető-
séget arra, hogy a gyermek a mindennapi 
élet alternatívái közül a legegészségesebbet 
válassza, az egészséget választó képességét 
kifejlessze. Bölcsődei, óvodai nevelésünk se-
gíti az egészséges életvitel iránti igény kifej-
lődését, az egészséges életmód választását, 
az egészséget károsító magatartások vissza-
szorítását. A mozgásnak óriási szerepe van a 
kisgyermekek fejlődésében, nagy hangsúlyt 
fektetünk egész évben erre a területre. De 
ugyanakkor a közös mozgásnak, ötletes fel-
adatoknak, vidám játékoknak szerepe van a 
közösséggé formálásban, az összetartozás 
érzésének kialakulásában. A hét minden nap-
ján 10-15 perces reggeli tornával kezdtünk 
az óvodapedagógusok vezetésével. Hétfőn 
fél 10-től a közösségi teremben „Neked mit 
jelent az egészség?” rajzkiállítás megnyitója 
Dr. Izer Ildikó gyermekorvossal. 10 órától ze-
nés torna Gombás Mónika testnevelés sza-
kos tanárral, fitnesz edzővel 2,5-4 éveseknek 
és az 5-6 éveseknek külön-külön az életkori 
sajátosságokat figyelembe véve. Jó kedvvel, 
vidáman vettek részt a gyerekek. Nagyon fi-
gyeltek, remekül, szinte észrevétlenül tudta 
irányítani őket, le sem vették a szemüket róla. 
Kedden délelőtt gyönyörűen megterített 

Mozdulj Velünk! – Egészségnevelési hét az óvodában

asztalok vártak a gyermekekre, felnőttekre. 
Beszélgetés keretében András Mónika die-
tetikus beszélt az egészséges táplálkozásról, 
amelyhez egy színvonalas, szemet vonzó, az 
étvágyat felkeltő bemutató kapcsolódott. 
A különböző ételféleségeket megkóstolhat-
tuk. Jó étvággyal falatozgattunk! A szülőknek 
is volt lehetőségük a kóstolásra, ill. A dieteti-
kustól tanácsot is kérhettek. 

Délután a Szülői Munkaközösség meg-
lepetéssel várta a gyermekeket és a szülő-
társakat: Dr. Izer Ildikó gyermekorvossal az 
elsősegélynyújtás alapjaival ismerkedhettek 
az ovisok és a szüleik, majd néptáncbemu-
tató és össztánc követte. A szülők általuk sü-
tött különböző ízesítésű muffinnal és finom 
teával kínálták a gyermekeket és felnőtteket. 
Sok-sok hasznos információval és élménnyel 
gazdagodhattunk!

Szerdán elmarad a futónap az időjárás 
miatt, elhalasztjuk Gyermekhétre. Csütörtö-
kön „Méhecske és a méz” címmel méhészeti 

bemutató, mézkóstolás volt Kiss Csaba és 
Dolgos Anikó méhészekkel. Ezen a napon 
és pénteken dr. Börzsei Gergely fogorvos fo-
gadott bennünket csoportonként beosztva. 
A mentőállomáson is körülnézhetünk, és re-
méljük, hogy a mentőautót is láthatunk.

A következő héten hétfőn reggeltől fog-
va Bödő Rita és Tamási Tímea védőnők szü-
lőknek, gyermekeknek lehetőséget biztosí-
tottak vérnyomás-, vércukormérésre, látás-, 
színvizsgálatra. 

Kedden pedig Sipősz Rita óvodapeda-
gógus irányításával a Kukori csoport kö-
zépső-nagycsoportosai a „Mozdulj! – Gyó-
gyulj!” láb-, és tartásjavító Jó gyakorlatokat 
mutattak be mindnyájunknak.

Az Egészségnevelési hét támogatói: a Fo-
rever Líving Produkts Magyarország Kft. és 
a Csodaország Egyesület. Az Egyesületünk 
részt vett a Forever Líving Produkts Magyar-
ország Kft. által meghirdetett pályázatán, 
mely az Egészségvédelem támogató prog-
ramok megvalósítását segíti, és 130 000 ezer 
Ft összegben támogatta rendezvényünket. 
A  pályázat megírásában, beadásában Gán-
góné Pogátsa Zsanett volt segítségére az 
Egyesület elnökének.

Köszönjük a Kft. igazgatójának, dr. Mihe-
lisz Sándor úrnak, valamint a Csodaország 
Egyesület elnökének, Szélesy Józsefnének 
a támogatást, és mindazoknak a munkáját, 
akik a programok szervezésében, lebonyo-
lításában aktívan közreműködtek, hozzá-
járulva ezzel a bölcsődés és óvodás korú 
gyermekeink egészséges életviteléhez, egy 
mozgással, örömmel teli aktív életmód meg-
szerettetéséhez.

Pócza M. Gabriella
intézményvezető

Terülj, terülj, asztalkám! – vegyes csoportosok megkóstolják a finomságokat

Zenés torna a kicsikkel
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Iskolánk idén sikeresen szerepelt a „Ha-
tártalanul” című pályázaton. Szakisko-
lás társaimmal – a pályázattal elnyert 
állami támogatás révén – a Felvidék 
magyarlakta területeit látogattuk meg 
osztálykirándulás keretében. Szemé-
lyes tapasztalatokat szerezhettünk a 
külhoni magyarság kulturális, építésze-
ti és természeti örökségéről. Mintegy 
1000 km-t tettünk meg, hogy megis-
merjük Szlovákia magyarságához kötő-
dő nevezetességeit, emlékeit.

Az utazás előtt felkészültünk Felvidék 
történelméből, a felkereset helyszínek lát-
nivalóiból. Felelevenítettük a magyar iro-
dalom és történelem órán szerzett ismere-
teinket. Számunkra is meglepő volt, hogy 
milyen sok szállal kötődik múltunk ehhez a 
történelmi vidékhez.

Megannyi izgalom és hosszas várakozás 
után 2017. október 5-én 32 gyerek és 4 ta-
nár kelt útra. A három napos túrán főként 
10. és 11. évfolyamos diákok vettek részt, 
de vittünk magunkkal néhány újoncot is.

 Elszántan és izgatottan vágtunk neki az 
útnak, hisz várt ránk a nagyvilág.

Első megállónk Galánta volt, ahol ta-
lálkoztunk a kedves, bár kissé vehemens 
idegenvezetőnkkel, aki részletesen bemu-
tatta nekünk a Felvidéket. Pihenésre nem 
sok időnk maradt, hisz volt látnivaló bősé-
gesen. 

Első nap Hidaskürtön jártunk, ahol nagy 
szeretettel vártak minket. Az itt található 
magán szakközépiskola, amely 1990-ben 

Határon innen és határon túl
Büki szakiskolások a Felvidéken

kezdte meg működését, fogadott bennün-
ket. Számtalan szakma közül választhatnak 
az ide jelentkező fiatalok. Mi elsősorban a 
pincér és szakács szakmát tanuló diákok-
kal ismerkedhettünk meg. Természetesen 
itt mindenki beszélt magyarul, ami nekünk 
kifejezetten jól esett, hogy még ilyen mesz-
sze is, 'hűek' maradtak az anyanyelvünkhöz 
az itt elő magyarok. 

Látszott rajtuk, hogy nagyon várták 
érkezésünket, sok mindennel készültek, 
nem csak körbevezettek bennünket az is-
kolában, de videót is készítettek a diákok 
a szakmákról/szakokról. A  fiatal szakácsok 
hagyományos csallóközi ételekből készít-
tek számunkra kóstolót. Különlegesek és 
érdekesek voltak ezek az ételek, amelyeket 
ugye nem mindennap fogyaszthatunk. 
A pincérek díszterítéssel mutatkoztak be 
nekünk. Sokat beszélgettünk, s különösen 
az lepett meg minket, hogy a szakács tanu-
lók felváltva főznek diáktársaiknak, vagyis 
ők a menzán a „séfek. Főzéssel és ebéddel 
zártuk első napi látogatásunkat.

A második nap, azaz péntek reggel a 
hidaskürti diákokkal közösen emlékeztünk 
meg az aradi vértanúkról. 

Lelkes és hajthatatlan idegenveze-
tőknek köszönhetően sikerült a Csalló-
köz legfontosabb helyszíneire eljutnunk. 
Erőltetett menetben tettük meg ezt az 
1000 km-t, s közben tobzódtunk a látni-
valókban. Komáromban Jókai szobránál 
pihentünk meg (Higgyék el, szükségünk 
volt rá!), a pozsonyi vár lenyűgöző kilá-

tásában gyönyörködtünk. A  lévai várban 
egy kedves cseh-szlovák-magyar „koktél” 
múzeológus tárlatvezetését élvezhet-
tük, nyelvhasználatából kiütött a magyar 
fülnek olyan ismerős palócos nyelvjárás. 
Zólyomban teáztunk, és erőt gyűjtöttük 
ahhoz, hogy a nem mindennapi ide-
genvezetőnkkel tudjuk tartani a lépést. 
Kávézókba, éttermekbe, múzeumokba 
(itt aztán bőven) jártunk. Hegyet-völ-
gyet másztunk, néha alig pihegtünk és 
szuszogtunk.

Szállásunk Felőszeliben volt az Anikó 
Panzióban. Teljes ellátást kaptunk, valamint 
szép és kényelmes szobákat. Szórakozásra 
is volt lehetőség: billiárdasztalon és a cso-
csópályán „kapcsolhattunk ki”. Többeket az 
óriási Uno-s kártyapartik tartottak lázban, 
„komoly tétekért” folyó elmebajnokságba 
merültek el órákra. 

A hangulatot külön ki szeretném emel-
ni, mert jó csapatot alkottunk együtt, és ez 
az utazás segített abban, hogy közelebb 
hozzon minket egymáshoz. Bár fárasztó és 
hosszú volt a túra, attól a mi kedvünk még 
ugyanolyan töretlen maradt. Az estéket 
zenével, énekléssel, tánccal zártuk. 

Fárasztó, izgalmas és élményekben 
rendkívül gazdag napok állnak mögöttünk. 
Mindössze három napot voltunk távol ha-
zánktól, vagy mégse, hiszen ott is otthon 
érezhettük magunkat. Reméljük, hogy ta-
vasszal a hozzánk látogató felvidéki diákok 
hasonló élményekkel térhetnek haza.

Németh Luca 10. o. tanuló

A Sellye Egyetem előttA 3D-s várostérkép
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HIRDESSEN KEDVEZŐ ÁRON  
A BÜKI ÚJSÁGBAN!

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

K a p c s o l a t :  0 6  2 0  4 3 1  3 7  3 7

gekkel, csírával dísztett – szendvicsfigurák, amelyeket a gyerekek 
jóízűen be is faltak. A  kis elsősök pedig saját készítésű sütiket 
fogyasztottak. A sajtkészítés rejtelmeibe a Pannontej Zrt répcel-
aki gyárának munkatársai vezették be a 3. és 4. évfolyamosokat, 
majd kóstolta meg mindenki az ízletes sajtokat. A mozgás sem 
maradhatott el a héten természetesen. Az alsó tagozatosok teljes 
létszámának részvételével Horváthné Drabik Noémi tanítónő ve-
zetésével közös bemelegítéssel kezdődött a sport délelőtt, majd 
csapat alakítás után Baranyai Mónika tanító néni irányításával 
vidám sor-váltóversenyen – váltófutás, labdavezetés kézzel, láb-
bal, hokiütővel, pingponglabda fújás hason csúszásban, sorkígyó 
– mérték össze ügyességüket a kisdiákok. A rendezvénysorozat 
utolsó programját péntek délutánra szerveztük. Az őszi gyümöl-
csök közül talán a legkedveltebb – a szőlő – került asztalunkra 
ezen a programon. Varsányiné Horváth Erika tanító néni a szőlő 
útját mutatta be nekünk nagyon érdekes előadással – a tőkétől a 
borig. Közben szemléltetésként a növényt, annak minden részét, 
és a szüretelő eszközöket is bemutatta, még a borkultúráról is 
szó esett. Zárásként hamisítatlan szüreti mulatságon táncoltak a 
legkisebbek tanítóikkal, ahol a néptáncórákon szerzett ismere-
teiket is felhasználták. Azt gondolom, sok élményt, tapasztalatot 
szereztek a gyerekek a hét során a rendhagyó tanítási órákon. Az 
ilyen módon szerzett ismeretek mindig maradandóbbak, a ké-
sőbbiekben is jobban feleleveníthetőek. Mindenkinek köszönet, 
aki bármi módon hozzájárult a programsorozat sikeréhez.

  Baloghné Simon Erika

Az alsó tagozatosok október utolsó hetében szervezték meg 
hagyományos egészségnevelési hetüket. A Mesés ételeink 
című kiállítás, ami a gyerekeknek azon rajzait mutatta be, 
amelyeket olyan mesékről készítettek, amikben ételek szere-
peltek. Megjelenítették többek között A só, A három kíván-
ság, a Terülj, terülj, asztalkám! című meséket, de felkerült a 
palettára a mai mesék közül a Scooby Doo is. Ágoston László 
szakács szakoktatótól elleshettük a zöldségszobrászat titkait. 
A sütőtökből készült vázába kerültek bele a cékla, padlizsán 
és retek rózsák, a sárgarépa-virágok, uborkából és padlizsán-
ból készült levelekkel díszítve. A gyerekek ámulattal figyelték 
Laci bácsi művészetét és szívesen fogyasztották az elkészült 
formákat, vagy éppen a maradékokat. 

A negyedikesek a fogorvosi rendelőben tettek látogatást. 
Most egy kicsit másképp zajlott a „vizsgálat”, hiszen megismer-
kedhettek közelebbről is a műszerekkel, amelyekkel a fogorvos 
dolgozik, beleülhettek a fogorvosi székbe félelem nélkül. Tech-
nika órákon elkészültek az ötletesebbnél ötletesebb – zöldsé-

Ételben az egészségünk!

Új ízek, egészséges ételek

www.buk.hu
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Kék kendőből kerültek elő a titkok
Bognár Szilvia elhozta Bükre legújabb 
gyermekműsorát. Teljesen elkápráz-
tatta a kicsiket az interaktív koncerttel.

Bognár Szilvia neve sokaknak isme-
rős lehet Vas megyében. Szombathelyen 
született, zenei tanulmányait is itt kezdte. 
Népdalénekesi pályafutása a Vasi Népdal-
stúdióban indult 16 éves korában, később 
a Boglya Népzenei Együtteshez is csatla-
kozott. Országos ismertséget az Anima 
Sound System alapító énekesnőjeként 
szerzett, három évig tevékenykedett az 
együttesben. 1995-ben elnyerte a Nép-
művészet Ifjú Mestere címet, ezután kez-
dett komolyan a népzenével foglalkozni. 
Gyermekdalokat, műsorokat 2006-ban 
alapított saját formációjával dolgoztak 
ki, kifejezetten családoknak, kisebbeknek 
szóló albumot is készítettek. A büki közön-
ség idén majdnem minden oldalát megis-
merhette, a Gyógy-Bor Napokon az Anima 
Sound System egykori tagjaként lépett a 
színpadra, most gyermekműsorát mutatta 
meg a közönségnek. 

– Népdalfeldolgozásokat és vers-meg-
zenésítéseket játszunk a Titoktok című 
műsorunkban. A koncert során egy elkép-
zelt kék kendőből kerülnek elő különbö-

A Büki MSK programjai 2017. december
DECEMBER 1. 19.00: „S lám én tudok 
táncolni, itt maradok mulatni!”
Ördöngölő lemezbemutató koncert és 
táncház. Magyar és román népzene Ördön-
gösfüzesről. 
Közreműködik Ördöngösfüzesi Hideg 
Anna, Jékely Gáspár „Pikó”, Havay Viktória, 
Horsa Banda.
Helyszín: Büki MSK Színházterme
Belépő: 500.- Ft
DECEMBER 6. 17.00: Mikulásváró Mű-
hely
Kreatív foglalkozások, ünnepi készülődés
Az Orfeum Vándorszínpad karácsonyváró 
gyermekműsora
És érkezik a Mikulás…
A belépés ingyenes!
Helyszín: Büki MSK Színházterme
A gyermekeknek szánt ajándékcsomago-
kat kérjük december 5-én, 20 óráig leadni 
a Büki Művelődési Központban!
DECEMBER 16. 19.00: „S lám én tudok 
táncolni, itt maradok mulatni!”

Koncert és táncház az erdőszombattelki 
zenészekkel és magyarborzási táncosokkal. 
A  táncházban közreműködnek a koncert 
résztvevői és a Horsa Banda. Táncoktatók: 
Gerlecz László és Gerlecz Edit
Belépő: 800.- Ft
Helyszín: Büki MSK Színházterme
DECEMBER 19. 15.30: Mesebérlet 3. 
előadása
Szabad Ötletek Színháza: Krampusz kará-
csonya – zenés mesejáték.
A gyerekek aktív részvételével és segítsé-
gével Angyalka megjavítja a csibészkedő, 
rosszcsont Krampuszt, aki mindent elkövet, 
hogy megzavarja Nagypapa, Nagymama 
és Unoka békés karácsonyi készülődését. 
Egy kis átneveléssel végül Krampusz rájön 
arra, hogy nem is olyan rossz jónak lenni, 
de azért egy kis elevenség sosem árt.
Belépő bérleten kívül: 800.- Ft
Helyszín: Büki MSK Színházterme
BÜKI ADVENT: Minden vasárnap.
14.00 – 18.00 Adventi vásár

15.00 – 17.00 Karácsonyváró játszóház
17.00 Gyertyagyújtás
DECEMBER 3. 
15.45 Répcementi Férfikar
16.15  Keltike, Napvirág Népdalkör és a 

Poppies Énekegyüttes műsora
16.40 Danica Horvát Kórus
DECEMBER 10. 
15.00 -16.00 Városi karácsonyfa díszí-
tése
  (Eötvös park)
16.30 Clemens Madrigál Kórus
18.00 Márió & Isis Big Band – Karácsonyi 
koncert
Elővételes jegy: 1.000.- Ft
Helyszínen: 1.500.- Ft
A koncert 6 éves kor alatt ingyenes!
Helyszín: Büki MSK Színházterme
DECEMBER 17. 
15.00 3. Regöstalálkozó
 Csodaország Óvoda műsora
A programok helyszíne: Büki MSK Atriuma 
(Bük, Eötvös u. 11.)

Bognár Szilvi és zenekara

ző titkok: a hangok, a képek, a ritmusok 
– árulta el az énekesnő még az esemény 
kezdete előtt.

A nézők valóban nem egy megszokott 
gyermekkoncertet láthattak a büki Műve-
lődési és Sportközpontban, Bognár Szilvia 
nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy minél 
jobban bevonja az apróságokat a prog-
ramba. Több dala közben játékokat ját-

szottak, például a jól ismert Lánc, lánc esz-
terlánc vagy a Bújj, bújj zöld ág is előkerült 
a műsor folyamán. A Titoktok valóban kü-
lönleges élményeket ad a gyermekeknek: 
a kicsiknek volt miről mesélni másnap az 
óvodában, iskolában. Egy percig sem vo-
nakodtak beszállni a játékba, így boldo-
gan és élményekkel telve térhettek haza.

Vadas Krisztina
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Október 27-én véget ért a büki Terme-
lői Piac 2017-es szezonja. Az eladók és a 
szervezők is elégedetten tekintettek visz-
sza az elmúlt fél évre.

Az időjárás nem volt kegyes a büki Terme-
lői Piac zárórendezvényéhez, mégis sokan ki-
látogattak, hogy még utoljára bevásároljanak 
a Vas megyei termelőktől. Idén áprilisban már 
harmadik éve nyitottak ki a faházak, október 
végéig minden pénteken helyi őstermelők, 
kézművesek kínálták áruikat a vásárlóknak. 

Az utolsó piacnapon elsőként dr. Kondora 
Bálint, a Vas megyei közgyűlés alelnöke, a Vas 
Megyei Turizmus Szövetség elnöke köszön-
tötte a vendégeket. Kiemelte: nem csak egy 
remek termelői piaci évadot tudhatunk ma-
gunk mögött, hanem egy kimagasló turisztikai 
szezont is. Úgy véli, a jó eredményekhez nagy-
ban hozzájárulnak a kisebb helyi attrakciók, 
rendezvények, mint például a termelői piac is.

Dr. Németh Sándor polgármester mindig 
örömmel nyitja meg tavasszal és zárja ősszel 
a rendezvényt. A város első embere szerint az 
esemény vonzerejét növeli, hogy évről évre 
sikerül megújítani a rendezvényt. 2017-ben 
például a meghosszabbított szezonnal csalo-
gattak be még több vásárlót. 

Mind a termelői piac ötlete, mind a meg-
valósítás a büki turisztikai egyesület munkáját 
dicséri. A megálmodók nagy örömmel nyug-
tázták, hogy évről évre egyre népszerűbb a 

Bezárt a Termelői Piac

Háziízek a vásárból

rendezvény mind a helyiek, mind az ide láto-
gatók körében. Turisztikai érték lett a termelői 
piacból, így a jövőben is nagy hangsúlyt kap 
a szervezése.

Spilenberg Andrea, a Bük, Bükfürdő 
Közhasznú Turisztikai Egyesület elnöke a zá-
ró rendezvényen kiemelte: az idén be ve zetett 
helyi márkajelzés, a Bükfürdői Esszen cia is 
sikeresen debütált. Több módon is meg jelent 
a márka a termékeken, például a cso ma go-
lóanyagokon, papírtáskákon, de különleges, 
a márka logójával ellátott gyümölcsöket 
is vásárolhattak a vendégek. Ám a védjegy 
nem csak a helyi termékek jelölését szol-
gálja, nem titkolt cél, hogy azáltal az ország 

messzebbi pontjaira és külföldre is eljusson 
Bükfürdő jó híre. A tapasztalatok szerint már 
ez az egy szezon is elegendő volt arra, hogy 
sokan megismerjék a Bükfürdői Esszenciát. 

Az idei utolsó piacnapon kulturális élmé-
nyekkel is gazdagodtak a vásárlók. A hivatalos 
beszédek után népzenészek, néptáncosok 
szórakoztatták a közönséget, míg válogattak 
az árusok kínálatából. A termelők elmondták: 
nagyon jó szezont zártak, az eddig évekhez 
képest kiemelkedő forgalommal nyugtázták 
a 2017-es termelői piacot. Sokan visszatérnek 
jövőre is, mert mind a települést, mind a visz-
szajáró vásárlókat megszerették az elmúlt hét 
hónapban.  Vadas Krisztina

Ősszel sem tétlenkedik a Parkom Non-
profit Kft. Bükön. A tavaszi és nyári nö-
vényültetések után tovább szépítik a 
város közterületeit. 

Az elmúlt hetekben folyamatosan kerül-
tek ki a város közterületeire a kétnyári, va-
lamint a hagymás növények. Árvácskák és 
díszkáposzták színesítik ősszel az utak men-
tét, a körforgalmat, a tereket. A  hagymás 
növények sorába idén főként tulipánok 
kerültek, de van köztük nárcisz és jácint is.

A virágültetéssel egyidejűleg a faállo-
mány jelentős részének állapotát is fel-
mérték a szakemberek. Az idei forró, szá-
raz nyár sokat megviselt, ám úgy tűnik, 
nem szükséges mindegyik cseréje.

– A faállományt is felmértük: melye-
ket kell pótolni, melyek maradhatnak. Az 
idei nyár megtévesztő volt, ugyanis sok 
fa lombja bebarnult, mintha tönkrement 
volna, de a részletes, szakértői vizsgálat 

Árvácskák díszítik ősszel a várost
során kiderül, hogy a legtöbb csak hősok-
kot kapott. Előfordulhat, hogy ezek még 
kihajtanak, így egyelőre nem cseréljük 
őket. Vannak azonban olyanok, amelyeket 
mindenképp ki kell cserélni, de ezek száma 
elenyésző – tudtuk meg Hetényi-Holpert 
Mónikától, a Parkom Kft. ügyvezetőjétől. 

Az ősz beköszöntével nemcsak a hősok-
kot kapott fák, hanem valamennyi lomb-
hullató megválik a leveleitől. Az évnek eb-
ben a szakaszában állandó téma a lakosság 
körében az avar összegyűjtése: kinek a fela-
data, felelőssége az elszállítása. Sokan bosz-
szankodnak az járdákat, parkolókat, utak 
szélét borító levelek miatt, ám tudomásul 
kell venni, hogy bármennyire is szeretnénk, 
a fák nem egy nap alatt hullatják le levele-
iket. A  Parkom munkatársai folyamatosan 
dolgoznak a közterületek rendben tartásán, 
ám a nagyobb elszállítás majd akkor követ-
kezik, ha a lombok javarésze már lehullott.

– Azt mindenkinek tudomásul kell ven-
ni, hogy a legnagyobb mennyiségű levél 
az első fagyokkal fog lehullani, ezért erre 
az időszakra egy nagyobb gyűjtési akciót 
szervezünk. Emellett persze folyamatosan 
tisztítjuk a közterületeket – tette hozzá az 
ügyvezető.

Vadas Krisztina

Virágosítás az Eötvös utcában
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A Magyar Birkózó Szövetség támogatá-
sával immár negyedik alkalommal 30 kor-
osztályban/súlycsoportban rendezi meg a 
Büki Birkózó Club a nemzetközi versenyét. 

A verseny kezdete és az ünnepélyes 
megnyitó 2017. december 16-án 10 órakor 
lesz. Helyszíne: Bük Városi Sportcsarnok.

Az I. II. III. helyezett versenyzők érem díja-
zásban a csapatversenyben I. II. III. helyezett 
csapatok tiszteletdíjban részesülnek.

A Büki Birkózó Club várja a bükieknek 
drukkoló nézőket! Hajrá Bük!

IV. Bükfürdő-Castrum  
Sec Kupa Nemzetközi  
Szabadfogású Birkózó  

és Grundbirkózó Verseny

Növekvő tendencia Bük, Bükfürdő turizmusában is

Eredményes válogatottak, sikeres rendezés

Az elmúlt éveknek megfelelően a 2017. 
évben is folyamatosan emelkedik a hoz-
zánk érkező vendégek és az általuk el-
töltött vendégéjszakák száma.

Bük azon szerencsés települések közé 
tartozik Magyarországon, ahol a település 
két erős lábon áll, az egyik ezek közül a már 
több mint fél évszázados múltra visszate-
kintő turizmus a másik az ipar.

Magyarországon 2010 óta folyamatosan 
nő az idegenforgalom, az ágazat minden 
fontos mutatója emelkedett az idei év első 
kilenc hónapjában is. A turizmus húzóága-
zati szerepét kihangsúlyozva a Magyar Tu-
risztikai Ügynökség 2030-ig szóló stratégiát 
fogadtatott el a kormányzattal, melynek 
részeként jelentős források jelentek meg és 
várhatóan fognak megjelenni a közeljövő-
ben, elsősorban a szálláshelyek és a turiszti-
kai szolgáltatók számára.

Városunkban a statisztikai adatokat te-
kintve a nyári szezonban 6%-kal nőtt a kül-

földi és 5%-kal a belföldi vendégéjszakák 
száma. Az osztrák vendégéjszakák jelen-
tősen nőttek mind a három nyári hónap-
ban, valamint a német vendégek érkezése 
is nagy mértékben növekedésnek indult, 
azonban a tartózkodási idő csökkent, ami 
azt mutatja, hogy egy új célcsoportot sike-
rült megszólítani.

A korábbi évekre jellemző drasztikus 
cseh piacnövekedés, az idei évben inkább 
a mellékszezonra volt jellemző, főszezon-
ban stagnált a számuk.

Elmondható, hogy a korábbi években 
alacsonyabb foglaltságot hozó június je-
lentősen jobb eredményekkel zárt az idei 
évben, míg a július-augusztus időszakban 
a büki, bükfürdői szálláshelyek kiemelt telí-
tettség mellett működtek.

Az év első 9 hónapjában +6%-kal vál-
tozott a Bükön, Bükfürdőn eltöltött ven-
dégéjszakák száma a kereskedelmi szál-
láshelyeken, köszönhetően elsősorban a 

belföldi (+6,4%), az osztrák (+7,85%), és a 
cseh (+6,61%) piacok emelkedésnek. Az 
átlagos tartózkodási idő 4 éjszaka, ami to-
vábbra is kimagasló országos szinten.

A nyári nagyrendezvények, a termelői 
piac és a sportanimáció is kiemelkedő lá-
togatottságot tudhatott magának az idei 
évben is.

Az önkormányzat, a szolgáltatók, a Büki 
Szobakiadók Szövetsége és a turisztikai 
egyesületünk kooperációjának tökéletes 
példája volt az egyéb szálláshelyek számára 
kiírt pályázat. Bízunk a jövő évi folytatásban, 
melyre nyitottak a résztvevők.

Továbbra is úgy gondoljuk, hogy kizáró-
lag a közös erőfeszítés, az együttműködés 
az, ami sikerre vezethet, és ennek köszön-
hető az idei évi minden tekintetben pozitív 
eredmény is, amelyet ezúton is külön kö-
szönünk a turizmusban dolgozó szakem-
bereknek.

BBKTE

2017. szeptemberében és októberé-
ben újabb sikeres UEFA női utánpót-
lás labdarugó-kvalifikációs tornáknak 
adott helyet a Büki Sportcentrum. Az 
eredményes rendezés mellett komoly 
magyar szakmai siker is született: U 
17-es és U  19-es női válogatottunk is 
hibátlan teljesítménnyel, 3-3 győze-
lemmel jutott tovább a következő se-
lejtező körbe.

Az elmúlt négy évben megszokhattuk, 
nem múlhat el ősz sikeres nemzetközi 
torna megrendezése nélkül. Idén folyta-
tódott a Büki Sportcentrumot üzemeltető 
Büki Művelődési és Sportközpont, Könyv-
tár együttműködése a Magyar Labdarú-
gó Szövetséggel. A  szervezet Esemény-
szervezési Osztálya 2017-ben is Büköt 
(és Szombathely/Gyirmótot) választotta 
partneréül a korosztályos női UEFA lab-
darúgó-tornák megrendezéséhez. Új 
edzőpályánknak köszönhetően immár 
nem csak a magyar érdekeltségű mérkő-
zések, hanem a csapatok napi tréningjei 
is Bükön zajlottak. Pályáink minőségével, 
a kiszolgálással elégedettek voltak ven-
dégeink, nemzeti csapataink pedig a pá-
lyán bizonyították, hogy kiválóan élnek a 
hazai gyep, a helyismeret adta előnyök-

kel. A  Schumi Dorotta irányította U17-es 
együttes Bulgáriát, Moldovát és a nagy 
esélyes Norvégiát is legyőzve 9 ponttal 
zárt a csoport élén, és várhatja a tavaszi 
folytatást, amelynek tétje már az Euró-
pa-bajnoki döntőben való részvétel lesz. 
A  Turtóczky Sándor edzette U19-esek 
sem akartak lemaradni a fiatalabbak mel-
lett, ők is mindhárom találkozójukat meg-
nyerték (Törökország, Skócia és Örmény-
ország ellen), s ezzel kvalifikálták magukat 
az Elit Körre. A rendezvényeket követően 
a szövetség illetékesei arról biztosították 
a sportcentrumot, hogy továbbra is szá-
mítanak ránk, amennyiben Magyarország 
elnyeri valamelyik torna rendezési jogát.

Írta, fényképezte:
Falussy Péter

A győztes U19-es válogatott

www.bukfurdo.hu

Keresse a buk.hu honlapon 
a Büki TV adásait.

Minden kedden este hétkor 
új adással jelentkezünk.
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