
Az advent szó jelentése „eljövetel”. A kará-
csonyt megelőző várakozás az eljövetelben 
éri el jutalmát. Régebben egyes vidékeken 
„kisböjtnek” nevezték ezt az időszakot.

Adventkor – egy régi német hagyomány 
nyomán – a 19.20. század óta szokás koszo-
rút készíteni. Ma az adventi koszorú általában 
fenyőágból készített kör alakú koszorú, me-
lyet négy gyertyával díszítenek. A  gyertyák 
színe a katolikus hagyomány szerint a bűn-
bánat színét jelképező lila, kivéve a harmadik 
vasárnapra jutót, amely rózsaszín, mert ez az 
öröm vasárnapja. A gyertyákat vasárnapon-
ként (vagy előző este) gyújtják meg, minden 
alkalommal eggyel többet. A  világító gyer-
tyák számának növekedése szimbolizálja 
a növekvő fényt, amelyet Isten Jézusban a 
várakozónak ad karácsonykor. Az adventi 
koszorún mind a négy gyertya egyszerre ég 
az utolsó vasárnapon. Bükön az Atrium elké-
szültét követően az adventi ünnepi vasárna-

Advent az Atriumban

pokat itt rendezik. A kis faházikókban az aján-
déktárgyak, a mézeskalácsok, sütemények, 
de a forró tea és a forralt bor is megtalálható.

Az első vasárnap a Répcementi férfikar, a 
Keltike, Napvirág Poppies együttes és a hor-
vát Danica kórus szerepelt. A koszorún az első 
gyertyát Jász László plébános és Bakay Péter 
lelkész gyújtották meg. A  második vasárnap 
az Eötvös parkban feldíszítették a városi fe-
nyőt. Köszönet Farkas Gyuláéknak a szép fáért. 
Az Atriumban a Clemens Madrigálkórus sze-
repelt, majd Haizler Lászlóné, intézményve-
zető helyettes gyújtotta meg a gyertyát. Este 
még fellépett Mario és az Isis Big Band. A har-
madik vasárnapra érkeztek a Regős találkozó 
részvevői – határon belülről és túlról – de ad-
venti műsorukkal szerepeltek a Csodaország 
óvodásai és az iskolások is. Ünnepi köszöntőt 
Dr. Németh Sándor polgármester mondott.
A koszorún a negyedik gyertyát már családi 

körben gyújtjuk meg, szenteste napján.

Advent a karácsony – december 25. – 
előtti negyedik – vasárnappal – más meg-
fogalmazásban a Szent András apostol-
hoz legközelebb eső vasárnappal – veszi 
kezdetét, és karácsonyig tart. Advent 
eredete a 4. századig nyúlik vissza. VII. 
Gergely pápa négyben határozta meg az 
adventi vasárnapok számát. Advent első 
vasárnapja három időszak kezdetét is je-
lenti: a keresztény egyházi év kezdetét, a 
karácsonyi ünnepkör kezdetét és termé-
szetesen az adventi időszak kezdetét.

Az első gyertyát Bakay Péter lelkész és Jász László plébános gyújtotta meg

A decemberi számunk tartalmából: 
Jegyzői közlemények, információ 3. oldal
A Büki Gyógyfürdő Zrt hírei 4-5. oldal
Közalkalmazottak, 
70 éven felüliek köszöntése 5. oldal
Advent az óvodában 6. oldal
Jubilált a díszítőművész szakkör 8. oldal
A Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola hírei 9. oldal
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Tájékoztató a Bursa Hungarica ösztön-
díjpályázat elbírálásáról.
Bük Város Önkormányzat Képviselő-testü-
let Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkor-
mányzati „A” típusú ösztöndíjban részesített 
5 pályázót, akik 2 x 5 hónapon keresztül 
5.000,- Ft/hó támogatásra jogosultak. „B” 
típusú ösztöndíjra  nem érkezett pályázat.

Dr. Tóth Ágnes, jegyző
Álláshirdetés
A Büki Közös Önkormányzati Hivatal (9737 
Bük Széchenyi u. 44.) pályázatot hirdet pénz-
ügyi előadó munkakör /29/2012. (III.7.) Korm. 
rendelet 1. melléklet 19. pénzügyi és számvi-
teli feladatkör/ betöltésére, határozatlan idejű 
közszolgálati jogviszonyban. Pályázati felté-
tel: legalább középfokú végzettség és mér-
legképes könyvelő szakképesítés. Részletes 
információk és feltételek: www.buk.hu és a 
kozigallas.gov.hu oldalon, telefonon 94/358-
006 számon Dr. Tóth Ágnes jegyzőtől kérhető.

Jegyzői közlemények

folyamatosan növekszik. Fontos azonban 
kiemelni, hogy nemcsak a Bükön vagy a 
környező településeken élők élvezhetik a 
kormányablak kényelmét. A városba látoga-
tó vendégek, vagy az ott dolgozók is hely-
ben intézhetik ügyeiket. A büki munkavál-
lalókra külön odafigyelnek: a kormányablak 
bizonyos napokon hosszabb nyitva tartással, 
munkaidő után is várja az embereket. A büki 
kormányablak dolgozói jól ismerik a helyi sa-
játosságokat, így még személyre szabottabb 
lehet az ügyintézés.

A hivatali dolgozók 2018-ban nagyobb 
ügyféllétszámra számítanak, hiszen addigra 
már ismertebb lesz az intézmény, valamint 
a következő turisztikai főszezonban is állnak 
majd az emberek rendelkezésére. De akkor 
sem kell kétségbe esni, ha a decemberi ün-
nepek időszakában adódik valamilyen hir-
telen elintéznivaló. A Kormányablakokban 
nincs leállás, az ügyintézők normál nyitva tar-
tással várják az ügyfeleket.  Vadas Krisztina

letelt, a temető üzemeltetője –a türelmi idő 
lejártát követően- az újbóli temetések lehe-
tővé tétele céljából a temetési helyet meg-
szüntetheti. A meg nem váltott temetkezési 
helyeket folyamatosan felszámolják..

Ezúton is felhívjuk az érintettek figyel-
mét arra, hogy a sírhely felett rendelkezésre 
jogosultaknak lehetősége van –az elkövet-
kezendő hat hónapon belül- a sírhely újra 
váltására. Kérjük a hozzátartozókat, hogy 
jogosultságuk igazolása mellett, a sírhelyek 
újra váltása érdekében a temetőgondno-
kot (Mészáros Károly 06-20/367-8524) ügy-
félfogadási időben (hétfőtől-péntekig, 8-12 
óra között a köztemető ravatalozójánál 
lévő irodában) felkeresni, illetve a kapcso-
latot felvenni szíveskedjenek, amennyiben 
élni kívánnak a fenti lehetőséggel.

Mindenkit vár a kormányablak!

Bük város hirdetménye lejárt temetői sírhelyekről

Vas megyében tizenharmadikként nyílt 
meg a kormányablak augusztusban Bü-
kön. Korábban nem volt okmányiroda a 
településen, most azonban már az ok-
mányirodai ügyintézésnél is jóval több 
dolgot elintézhetnek itt az ügyfelek. 

Dr. Kapiller Sarolta, a Kőszegi Járási Hivatal 
hivatalvezetője elmondta: a kormányablakok 
átvették az egykori okmányirodák teljes fel-
adatkörét, de ennék sokkal többet nyújtanak 
az ügyfeleknek. Jelenleg csaknem 1500 kü-
lönböző ügymenetben tudnak egy helyen 
segíteni az embereknek. A legáltalánosab-
bak közé tartozik a személyi igazolvány vagy 
lakcímkártya készítés, az autó átíratás, ügyfél-
kapu regisztráció, de többek közt vállalkozás-
sal kapcsolatos ügyeket, különböző támoga-
tások igénylését is intézhetik itt az ügyfelek. 

Habár csak augusztusban nyílt a kor-
mányablak Bükön, már sokan felfedezték 
maguknak: helyben, gyorsan, könnyedén 
intézhetik az ügyeiket. A kihasználtsága 

2018. január 12.:
Felsős farsang – BMSK nagyterem
2018. január 13. 17 óra:
Megyebál - Fürdő étterem
2018. január 19. 17 óra:
Nyugdíjas Iparosbál - Vadásztanya étterem
2018. január 20. 17 óra:
Horvát bál – Fürdő étterem
2018. január 27. 18 óra:
Fürdő bál - Greenfield szálloda
2018. február 02.:
Alsós farsang – BMSK nagyterem
2018. február 02.:
Szalagavató a szakközépiskolában
2018. február 03. 18 óra:
Iparos bál – Fürdő étterem
2018. február 24. 17 óra:
Horgász bál – Vadásztanya étterem

Bük Város Önkormányzata és a Parkom 
Kft. (9737 Bük, Jókai u. 24., 06-94/558-
461) felhívja az érintett hozzátartozók 
és a lakosság figyelmét, hogy Bük Vá-
ros Köztemetőjében az 1991. év előtti 
években megváltott koporsós sírhelyek 
megváltási ideje lejárt, amennyiben 6 
hónapon belül nem kerül sor újra vál-
tásukra, akkor a sírhelyek megváltására 
később már nincs lehetőség és felszá-
molják azokat.

A temetőkről és a temetkezésről szóló 
1999. évi XLIII. törvény 10. §-a és a 145/1999. 
(X.1.) Kormányrendelet 18.§ (5) bekezdésé-
ben foglaltak értelmében megszűnik a te-
metkezési hely felett a rendelkezési joggya-
korlás, ha a használati idő meghosszabbítás 
hiányában lejár. Ha a sírhely használati idő 

Központi orvosi ügyelet – 2018. Január
Bük, Eötvös u. 2/a. • Tel: 06 94/358-558

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

12. Péntek  Dr. Izer Ildikó 
13. Szombat  Dr. Petro Andor
14. Vasárnap  Dr. Izer Ildikó
15. Hétfő  Dr. Kator Miklós
16. Kedd  Dr. Szirmai László
17. Szerda  Dr. Izer Ildikó
18. Csütörtök  Dr. Szilasi Imre 
19. Péntek  Dr. Szilasi Imre
20. Szombat  Dr. Szilasi Imre
21. Vasárnap  Dr. Szilasi Imre
22. Hétfő   Dr. Kator Miklós

23. Kedd  Dr. Szirmai László
24. Szerda  Dr. Sudár Zsuzsanna
25. Csütörtök  Dr. Müller András
26. Péntek  Dr. Földi Sándor
27. Szombat  Dr. Izer Ildikó
28. Vasárnap   Dr. Izer Ildikó 
29. Hétfő Dr. Kator Miklós
30. Kedd Dr. Szirmai László
31. Szerda Dr. Földi Sándor
Bük, 2017. december 12.

Dr. Németh Sándor s.k., elnök

Januári farsangi rendezvények, 
februári előzetes
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információ, mert segít a megfelelő für-
dő kiválasztásában: garanciát nyújt a 
fürdőszolgáltatás minőségének színvo-
nalára. A minősítés szempontrendsze-
rét a Magyar Fürdőszövetség dolgozta 
ki és a Nemzetgazdasági Minisztérium 
hagyta jóvá. 

prevenciós szolgáltatások magas színvona-
lának biztosítása érdekében. A konferenciát 
hagyományteremtő szándékkal szervezték 

Európai Prevenciós Nap

Ötcsillagos minősítést kapott a Bükfürdő Gyógy- és Élménycentrum
Újabb elismerést tudhat magáénak a 
Büki Gyógyfürdő Zrt., a Magyar Fürdő-
szövetség ötcsillagos színvonalúként 
minősítette a strandfürdőt. A hazai 
fürdők számára 2014. óta érhető el a 
fürdők Nemzeti Tanúsító Védjegye. Az 
elismerés a vendégek számára fontos 

Az idei év novemberében első alkalom-
mal rendezték meg az Európai Prevenciós 
Napot a németországi Wiesbadenben, ahol 
a Büki Gyógyfürdő Zrt. személyesen képvi-
seltette magát. A konferencián 20 ország 
80 szakembere osztotta meg tapasztalatait 
a prevenció témájában, ami napjainkban 
kiemelt fontosságú az egészségmegőrzés 
terén. A résztvevők főként nyugdíjbiztosí-
tók, utazási irodák, turisztikai szolgáltatók, 
a sajtó és fürdők képviselői, akik a Preven-
ciós Nap alkalmával többek között a témá-
val kapcsolatos előadásokat hallgathattak 
meg, valamint kiemelt fürdővárosokat, 
köztük Bükfürdőt, mint új EuropeSpa Med 
tanúsítvánnyal rendelkező fürdőt ismer-
hettek meg. A Büki Gyógyfürdő Zrt.-t Boros 
László Attila vezérigazgató mutatta be pre-
zentációja során, illetve a fürdő saját stand-
ján népszerűsítette szolgáltatásait és a helyi 
gyógyszállodák ajánlatait. A kongresszus 
célja az országok közti tapasztalatcsere a 

A fürdő munkatársai a Nemzeti Tanusító védjeggyel.

Wiesbaden adott otthont az Európai Prevenciós Napnak.

meg, melyre a tervek szerint évente sor ke-
rül majd Wiesbadenben.

Sáfár Mónika

A minősítést végző független zsűri tagjai 
személyesen látogattak el a büki gyógyfür-
dőbe, ahol többek között vizsgálták a für-
dő infrastruktúráját, megközelíthetőségét, 
emellett a munkatársak felkészültségét, a 
víz, valamint a szolgáltatások minőségét. 
Az összetett szempontrendszer alapján 
a Bükfürdő Gyógy- és Élménycentrum a 
strandfürdő kategóriában az elérhető leg-
magasabb, ötcsillagos minősítést ért el. 
A  tanúsító védjegyet, melynek használata 
5 évre szól, a fürdő munkatársai a Magyar 
Fürdőszövetség Mórahalmon rendezett ju-
bileumi közgyűlésén vehették át.

Sáfár Mónika

Békés, boldog karácsonyi ünnepeket
és sikerekben gazdag új évet kívánnak
a Bükfürdő Gyógy- és Élménycentrum

munkatársai!
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Nyitvatartás 2018
Gyógy- és Strandfürdő / Élményfürdő:

Január 1. 12.00 – 19.00
Január 2 – Április 27. 9.00 – 18.00 
Április 28 – Szeptember 2.  9.00 – 19.00 
Szeptember 3 – December 23. 9.00 – 18.00 
December 24. 9.00 – 13.00
December 25 – 30. 9.00 – 19.00
December 31. 9.00 – 17.00

Szaunavilág:

Január 1. 12.00 – 21.00
Január 2 – December 23. V-Cs: 10.00 – 20.00
 P-Szo: 10.00 – 21.00
December 24. 10.00 – 13.00
December 25 – 30. 10.00 – 21.00
December 31. 10.00 – 17.00

Medical Wellness Centrum:

Január 1.  12.00 – 20.00
Január 2 – December 23. 10.00 – 20.00
December 24. 10.00 – 13.00
December 25 – 30. 10.00 – 20.00
December 31. 10.00 – 17.00

A nyitvatartás eltérhet a fent kiírtaktól.
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Bükön már hagyomány, hogy kará-
csonyt megelőzően az önkormányzat 
egy évzáró rendezvényre hívja nyug-
díjas közalkalmazottakat, köztisztvi-
selőket. Tóth Tamás intézményvezető 
köszöntőit követően a Csodaország 
Óvoda Lila csoportjának óvodásai 
mutatták be műsorukat.

Jaj, de szép a karácsonyfa, ragyog rajta 
a sok gyertya -énekelték az óvodások egy 
valóban szép, hatalmas fenyő mellett.                                                                                                                                        
Az óvodások szereplését követően dr. 
Németh Sándor polgármester köszöntöt-
te a vendégeket, majd tájékoztatót adott 
a város 2017-es évéről. – Nyugodt, stabil 
évet zárunk, amelyre inkább a felújítás, a 
megújítás volt középpontban, nem any-
nyira az építkezés. A város polgármeste-
re részletezte az idei változásokat, ered-
ményeket. Önálló bölcsődei csoportot 
hoztak létre, megnyílt a kormányablak, 
bár már nem az önkormányzat az iskola 
fenntartója, de itt is történtek beruházá-
sok. Kivitelező híján nem indult még el az 
idősek szociális intézményének rekonst-
rukciója. Pályázat segítségével folyik a 
bükfürdői csapadékvíz elvezetés kiépíté-
se, indul a városrész központ megújítása, 

A nyugdíjas közalkalmazottakat, köztisztviselőket ünnepelték

folytatódik a fürdőn belül egy másfél mil-
liárdos beruházás, közel száz milliós tá-
mogatással megújul a Városháza melletti 
park, a Torkos sor. Területeket vásárolt 
az önkormányzat az ipari park létreho-
zásához. Tervezik az alsóbüki kerékpárút 
rekonstrukcióját, a Magyar Közút Kht. pe-
dig a városi átkelési szakaszon a Kossuth, 

Petőfi utca újra aszfaltozását. Még több 
pályázatot is beadott az önkormányzat, 
melyek eredményeiről folyamatosan tá-
jékoztatják majd a lakosságot.   Végül ál-
dott karácsonyt és boldog új évet kívánt 
a nyugdíjasoknak Dr. Németh Sándor.

Ezt követően az Orfeum Vándorszín-
pad szórakoztatta a vendégeket.

Nyugdíjas közalkalmazottak az óvodások műsorát nézik

70 éven felülieket köszöntik az óvodások

– az óvodások adtak műsort. A Cso-
daország Óvoda Mazsola csoportja 
nagy tapsot kapott a karácsonyi mű-
sorára.

70 éven felüliek köszöntése
Megtelt a művelődési központ nagy-
terme, az önkormányzat a 70 éven 
felüli bükieket köszöntötte.  Először 
– a hagyományoknak megfelelően 

Évek óta – az idén is - Taródi Lajos ön-
kormányzati képviselő, intézményvezető, 
a Szociális Bizottság elnöke köszöntötte 
az időseket. Beszédének mottója volt: 
„Fogjátok meg egymás kezét, és ne sza-
kadjatok el egymástól! Ez az összetarto-
zás hívta létre ezt a találkozót.  De nem 
szakadunk el egymástól, hiszen most is 
itt, így együtt vagyunk.” Taródi Lajos külön 
is megemlékezett a 90 éven felüliekről, a 
szépkorúakról. Tízen vannak Bükön szép-
korúak, kilenc hölgy és egy férfi, Németh 
János bácsi, aki a település legöregebb 
lakója, 1922-ben született.

Fülöp Gézáné Irma néni az idősek ne-
vében mondott köszönetet, azért, hogy 
az önkormányzat évente köszönti a tele-
pülés idős lakóit. Az időseket megvendé-
gelték egy finom ebéddel, közben a szín-
padon a Horváth Béla és zenekara nótái 
hangzottak el. A műsort követően még 
sokáig beszélgettek, kihasználva a talál-
kozások örömét.
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Advent – ez a latin kifejezés eljövetelt je-
lent. Így nevezzük a karácsony előtt négy 
vasárnapot felölelő időszakot, amely-
ben Jézus eljövetelére, születésnapjára 
készülünk. Mindenki lázasan készülő-
dik, meg akarja ajándékozni szeretteit, 
utánozni akarja a szeretetben Istent, aki 
egyszülött Fiát küldte el közénk. Nem 
véletlen, hogy a kicsik, minden gyermek 
szívrepesve várja karácsonyt, amelyben 
az év legszebb ünnepét köszöntjük. 
A  karácsonyvárás hangulata járja át az 
óvodánkat. Minden csoportban a gyer-
mekekkel együtt az óvó nénik elkészítik 
a koszorút, és minden héten eggyel több 
gyertya gyullad meg rajta. 

„Ég a gyertya, ég,
el ne aludjék,
szíveinkből a szeretet
ki ne aludjék!” – énekeljük.
Ugyanakkor minden pénteken a közösségi 

teremben is minden csoport összes gyerme-
ke velünk, felnőttekkel összegyűlünk és megy-
gyújtva a koszorú gyertyáját, énekelünk és 
verset is mondunk. Erre az óvodapedagógu-
sok csoportjuk óvodásaival együtt készülnek. 
Felemelő érzés, látni a gyermekek ragyogó ar-
cát. Beszélgettek róla, ki mivel szeretné meg-
lepni szüleit, testvérét. A gyermekek válaszai 
tükrözik, nem biztos, hogy a drága ajándék 
az ajándék! Feldíszítették a csoportjukat, gyö-
nyörű munkáikkal, fenyőágakkal, díszekkel. A 
szülők, nagyszülők mézes kalácsot sütöttek, és 
hoztak belőle az óvoda közös karácsonyfájára. 

2017 adventje az óvodában, bölcsődében

Gyönyörű lett, és ez alá helyezhetik adomá-
nyaikat, a szépen becsomagolt ajándékokat, 
gondolva azokra, akik szegényebbek náluk. 
Köszönjük a szülőknek, hogy gyermekeiknek 
példát adva bekapcsolódnak a „cipődoboznyi 
szeretet” adomány akcióba. 

Az adventi időszak elején példaképünk 
lehet a szeretetből a gyermekeket megaján-
dékozó Mikulás, akinek a gyermekek nagyon 
örültek! Volt, aki kicsit szorongva, volt, aki 
bátran vette át a kis csomagot, és köszönték 
meg verssel, énekkel, rajzzal az ajándékot. Az 
iskolások mesejátékának nagyon örültünk!

A gyermekek készülnek kis műsorral, 
várják szüleiket ádventi délelőttre, amikor 
is szép díszeket, kreatív, ötletes ajándékot 
készítenek szüleikkel együtt. A Lila csoport 
a közalkalmazottak, köztisztviselők karácso-
nyán szerepeltek, másnap a Mazsola cso-
portosok pedig a 70 éven felülieket lepték 
meg műsorukkal. A Kukori csoportosok a 
Dr. Horváth Tibor Szociális Központ lakóit 
ajándékozzák meg műsorukkal dec. 19-én 
délelőtt, a Katica csoportosok pedig ádvent 
3. vasárnapján a Regős találkozón lépnek fel, 
mosolyt varázsolva mindnyájunk arcára. Ez 
az ajándékuk mindannyiunknak. A zeneisko-
lások karácsonyi koncertje, hangszeres játé-
kuk pedig számunkra ajándék! 

A csoportokban ádventi naptárt is készí-
tettek, titkos részeiben meglepetés rejtőzik, 
ők is igyekeznek örömet szerezni, jót tenni 
egymásnak, óvó néniknek. Minden nap egy 
– egy kisgyermek jelét kihúzva megkaphatja 

a meglepetést. Az ünnepvárás bensőséges-
sé teszi a szeretetről és a család összetarto-
zásáról szóló beszélgetéseinket. Igyekszünk 
békét teremteni szívünkben, egymás fele 
fordulunk, nyitottabbak vagyunk, próbálunk 
jobban odafigyelni egymásra, segítő kezet 
nyújtunk, igyekszünk szeretetünket egymás 
iránt kimutatni. Ez az igyekezet járja át az év 
minden napját!

Ég a gyertya ég, 
az adventi négy, 
azt lobogják, azt hirdetik: 
Jézus üdvözlégy!
Kívánok örömteli ádventi készülődést és 

áldott karácsonyt intézményünk alkalma-
zottai nevében. Pócza M. Gabriella

intézményvezető

Tisztelt Olvasó!
Köszönjük, hogy a Csodaország Egye-
sület célkitűzéseivel egyetértve a 2016. 
évi személyi jövedelemadó 1 %-át fel-
ajánlották – 201 392,- Ft, - és támogatták 
óvodánkat. A befolyt összeget gyermek-
programokra fordítottuk. Kérjük, legye-
nek segítségünkre ebben az évben is. 

Adószám: 18888379-1-18
Minden kedves Olvasónak, támoga-

tóinknak örömteli karácsonyi ünnepeket 
és békés, boldog új esztendőt kívánok.

Köszönettel: 
Szélesy Józsefné 

Csodaország Egyesület elnöke

Mikulás az óvodában
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40 éves a díszítőművészeti szakkör
40 év kézimunkáiból láthattak kiállítást 
Bükön a Művelődési központban az ér-
deklődők a 40 éves jubileumát ünneplő 
díszítőművészeti szakkör munkáiból. 
Nem volt könnyű összeválogatni azokat 
a munkákat, amelyeken keresztül be le-
hetett mutatni a fél emberöltőn át ívelő 
szakkör legszebb kézimunkáit. 

Smidéliusz Ferencné alapította annak 
idején a szakkört azzal a céllal, hogy ösz-
szefogja a falu asszonyait, lányait. Hetente 
összejöttek, beszélgettek, mindenki elhoz-
ta kedvenc hímzéseit, tanácsokkal látták 
el egymást. Smidéliusz Ferencné, Eta néni 
neve fogalom Bükön. Mindenki tanárné-
nije volt a néhány évvel ezelőtt elhunyt 
gyémántdiplomás tanárnő, tőle vette át 
a munkát Néveriné Szemenyei Edit, aki a 
szakkör vezetője, és Eta néni örökségének 
tovább vivője. Elmondása szerint a csoport 
igyekszik tovább folytatni azt a munkát, 
amit Eta néni annak idején elkezdett. Még 
talán sokan emlékszünk rá, hogy ezelőtt 
20-30 éve anyáink, nagyanyáink sötét téli 
estéken elővették a hímzést, a fonalat, hogy 
hímezzenek egy terítőt az ünnepi asztalra, 
vagy kössenek egy pulóvert. Ez ma már 
másképp van. Ha nincs a családban olyan, 
akitől a mai fiatalok megtanulhatnák a ké-
zimunka szépségeit, akkor feledésbe merül 
a népművészet eme formája. A szakkör arra 
is hivatott, hogy a fiataloknak, a népművé-
szet iránt érdeklődőknek átadja azt a tudást, 
amit az évek során megtanultak. Vannak 
még néhányan, akik a kezdetektől fogva 
járnak a szakkörbe. Viszont jó látni, hogy 
vannak olyan fiatalok is, akik már erre a kiál-

Részlet a kiállításból-klasszikus magyar motívumok

lításra is elhozták munkáikat. Ők már keverik 
a modernitást a hagyománnyal, amiből na-
gyon szép karkötők, fülbevalók születnek. A 
megnyitón a Répcementi férfikar dalos kö-
szöntője után minden asszony kapott egy 
szál virágot a tisztelet és a hála jeleként Tóth 

Tamástól a Büki Művelődési és Sportköz-
pont, Könyvtár igazgatójától. Taródi Lajos 
önkormányzati képviselő,- aki maga is a ha-
gyományőrzés lelkes híve,- köszönte meg a 
szakkör négy évtizedes munkáját.

Nika Róbert

A kiállítók a megnyitón

befejeződhessenek nettó 23,4 millió forint-
ból. Ezzel további energia megtakarítás és 
egy biztonságosabb üzemeltetés elérése 
a cél.  Ez a beruházás mind a tagok, mind 
a fizető vendégek érdekeit is szolgálja. No-
vember közepén lehetőség nyílt rá, hogy a 
tavaly megkezdett ágycsere programot a B 
épület 30 tagi szobájában folytassák. A régi 
heverők, amelyek feleslegessé váltak ismét 
jó helyre kerültek. Nagy örömmel fogadott 
belőlük az Országos Mentőszolgálat Nyu-
gat-dunántúli Regionális Mentőszervezete. 
Ismét jutott a kőszegi Dr. Nagy László Egy-
séges Gyógypedagógiai Módszertani Intéz-

Tovább fejlődik a bükfürdői Üdülőszövetkezet
Tavaly 35 éves jubileumát ünnepelte 
a Termál Üdülőszövetkezet Apartman 
Hotel. Akkor is számos önerős beru-
házásról kaptunk hírt Németh Violetta 
ügyvezető igazgatótól. Érdeklődtünk, 
hogy ezek a beruházások az idei évben 
is tudtak-e folytatódni, milyen évet is 
fog zárni a szövetkezet. 

 Igazgató asszony elmondta, hogy idén 
rekord évet fog zárni a Bükfürdői Üdülő-
szövetkezet, amely biztonságot adott arra, 
hogy a nyáron megvalósult A, B és kiszol-
gáló épület (Rózsakert étterem és irodák) 
fűtéskorszerűsítési munkálatai rendben 

mény, Általános Iskola, Beszédjavító Általá-
nos Iskola, Szakiskola, Kollégium gyermekei 
részére is, 7 heverőt pedig a szombathelyi 
MOA Alapítvány, kiemelten gyermekjólét 
támogatásra kapott meg a szövetkezet 
adományaként.

Maradt meg még pár darab felesleges-
sé vált ágyneműtartós heverő, melyet szí-
vesen adományoznának el akár rászoruló 
családok részére is, csak az elszállítást kel-
lene megoldani. További felvilágosítást a 
szövetkezet titkársága tud adni hétköznap 
9-14 óra között. 

Varga Zsolt
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„…a színek víg pacsirtái zengtek…”

Immár második alkalommal tekinthettük 
meg Búzás Tünde festményeit, vagy aho-
gyan ő nevezi őket: kézműveit a művelő-
dési központ tanácstermében. Fantaszti-
kusan gazdag szín- és formavilág jellemzi 
Tünde alkotásait. S leginkább azért raga-
dott meg, mert jó két éve kezdett csak 
el festeni, ahogy mondta, akkor szinte 
kibukott belőle az igény, hogy ecsetet, 
festéket ragadva gondolatait, érzéseit 
formába öntse. Ez a belső késztetés ma-
radt meg máig is.

Számomra öröm volt, hogy közremű-
ködhettem a kiállítás megnyitóján, hogy el-
mondhattam a képek ihlette gondolataimat, 
érzéseimet. S magyartanárként a képeihez 
vezető utat az irodalomban találtam meg. 

„Amikor az élet olyan nagyon félelmetes-
sé válik, akkor mindig kell az embernek egy 
olyan terület, amire befolyással lehet. Ott 
csak én vagyok, meg a művem” – mondta 
Tünde az Index hírportálon megjelent riport-
ban. Csak ő és a művek. Meg a sokféle szín, 
forma, amelyek sokféle történetet, érzelmet, 
ismeretet hordoznak. Minden kép egy-egy 
megélt, átélt esemény, élmény, s minden 
kép valamiféle őstehetségről árulkodik. És 
még valamiről: Tünde műveltségéről, tudá-
sáról. 

„Mostan színes tintákról álmodom…” 
–  írta Kosztolányi Dezső, aki felnőttként 
fordult vissza gyermeki énjéhez, s „festett” 
szavakkal olyan színeket, melyek visszakö-
szönnek Tünde képeiről: arany, ezüst, bronz, 
zöld, tréfás-lila, bor-színű, néma-szürke, sze-
mérmetes, szerelmes, rikító, szomorú viola, 
téglabarna, égő-piros, vérszínű.” 

Eszembe juttatták a képek jeles prózaíró-
inkat is: a Gelléri Andor Endre, Tamási Áron 
vagy éppen Lázár Ervin műveiben felbuk-

Az alkotó és a művészetét méltató Madarak voltunk ...

kanó tündéri realizmust. Hiszen a prózai 
művekben és a képekben is ott van az álom 
és a valóság, a képzelet, a látomás, egyszerre 
a bánat és az öröm, valamiféle lelki válság, s 
az álmok világában és a gyermekkori emlé-
kekben megvalósuló békesség, idill, szeretet, 
szerelem. Ott van bennük a játék, a humor, az 
irónia, a valóság megfricskázása. Tünde sokat 
„kölcsönöz” az irodalomból. Képeinek címé-
ben, mondanivalójában vissza-visszaköszön 
egy Szécsi Margit verssor: „…álmunk urai, 
nem volt velük baj…”, egy-egy gyermekvers: 
„Madarak voltunk, földre szálltunk” vagy a 
„Ha kertedben lehetnék”; egy Robert Burns 
verssor: „Rád adnám kockás takaróm…”. De 
ráismerhetünk Bohumil Hrabal vagy Örkény 
István groteszk, abszurd világára is. 

Búzás Tünde gyógypedagógusként a he-
lyi óvoda és iskola logopédusa. Ugyanolyan 
nyitott és kíváncsi, mint a gyerekek. Ahogy 
mondja, játszani akar, jól érezni magát – s a 
mindennapi gondok közepette az ő számára 
ehhez a festészet a megfelelő kifejezésmód.

A festmények nagy része akrilfestékkel ké-
szült, de láthattunk három olajfestményt is. 
És minden képen ott van a KÉZ valamilyen 
formában. A KÉZ, amely gesztusokat közve-
tít, ölel, megvéd, amellyel össze lehet kapasz-
kodni, a kéz, amely segít, amelyre mindany-
nyiunknak szüksége van.

Nem hiányozhattak kis óvodásai, három 
kislány sem a megnyitóról, akik igazi meg-
lepetést szereztek Tündi néninek színes 
ruháikban színekről szóló verseikkel. Közre-
működött még a Kancsó Zoltánné vezette 
csepregi vegyeskar két szívhez szóló dallal  és 
piros szív alakú lufikkal. Így ahogy Búzás Tün-
de összegzett: igazi összművészeti találkozó 
lett a megnyitóból.

Galambos Ferencné

Büki horgász hírek
Az egyik legnagyobb civil szervezet 
–  a  Büki Horgász Egyesület – idén ün-
nepelte 15. évfordulóját. A több mint 
150 taggal rendelkező egyesület joggal 
büszke az egy hektáros tavára, valamint 
környékére. Tagjaink – vezetőségünk – jól 
szervezett munkájának köszönhetően 
– az önkormányzatunktól bérelt területen 
–  nemcsak horgászainknak nyújt kikap-
csolódást, hanem az idelátogató vendé-
geknek is szívesen bocsátjuk rendelke-
zésre tűzrakó- és pihenő helyeinket.

Az önkormányzattól kapott pavilont 
odaszállítás után felújítottuk, használhatóvá 
tettük. A tó melletti padokat minden évben 
karban tartjuk, lefestjük, amiben a fiatalok is 
segédkeznek. Három évvel ezelőtt fejeztük 
be a volt vágóhíd (volt MHSZ lőtér) melletti 
épület felújítását, melyet pályázati forrásból 
(10 millió Ft), valamint az önkormányzat 
1  millió  Ft-os támogatásából valósítottuk 
meg. A berendezéseket, felszereléseket saját 
erőből, illetve szponzorok támogatásából 
szereztük be. Az épület hűtővel, tv-vel, kony-
hai felszerelésekkel ellátott, amelyet nem csak 
a horgászok vesznek igénybe. Horgászaink 
közül többen versenyhorgászként nemcsak 
a helyi, hanem a megyei versenyeken is helyt 
állnának. A hagyományos Répce Kupát csa-
patban többször megnyertük, a vándorku-
pát a horgásztanyán helyeztük el. A 15 éves 
jubileumi rendezvényünket az idén nyáron 
tartottuk, amelyre az alapító tagjainkat is 
meghívtuk, és oklevéllel emlékeztünk rájuk. 
A horgászversenyen a répcelaki és csepregi 
horgászok is részt vettek, a díjkiosztón Dr. Né-
meth Sándor polgármester úr is jelen volt, 
aki polgármesteri keretéből anyagilag is se-
gítette az ünnepség megrendezését, melyet 
egyesületünk nevében ezúton is köszönünk.  
Köszönetünket fejezzük ki a Művelődési és 
Sportközpont munkatársainak segítő köz-
reműködésükért. A Büki Horgász Egyesület 
vezetőségének, bizottságainak mandátuma 
lejár, ezért 2018. január végén tisztújításra 
kerül sor, melynek időpontjáról minden hor-
gásztársam értesítést kap. Ezúton is köszö-
netemet fejezem ki vezetőségünk nevében 
minden horgásztársnak egyesületünk ér-
dekében kifejtett tevékenységéért. Egyúttal 
békés ünnepeket és boldog új évet kívánok 
mindannyiunknak. Jövőre is görbüljön a bot! 
Ezúton is értesítjük tagjainkat, hogy a hagyo-
mányos ÓÉV-búcsúztató december 29-én 
(pénteken) délután lesz a horgásztanyán.

Szabó József HE Elnök
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Mikulás, Mikulás, kedves Mikulás

Adventi várakozás az iskolában

Hagyomány iskolánkban, hogy az alsó ta-
gozatosok együtt várják december 6-án a 
Mikulást. 

Az idei évben azonban az a meglepetés 
érte a gyerekeket, hogy a Mikulás várta őket. 
Nagy örömmel szaladtak köré, hogy meg-
hallgassák, mi van írva piros Nagykönyvébe 
róluk. A jókat nagyon megdicsérte a jó Öreg, 
de volt, akiket a viselkedésük javítására kért. 
A kisiskolások versekkel, jelenettel és tánccal 
köszönték meg a látogatást. Elsőként a har-
madikosok mutatták be kedves jelenetüket, 
amelyben az erdei állatok, no és sok-sok va-
rázslat segítségével jutott vissza a Mikuláshoz 
az elveszett kesztyűje. A negyedikesek tánc-

„Adventi hírnök, friss fenyőág, lobog az 
első gyertyaláng” – énekelték közösen az 
alsó tagozatosok az első adventi gyertya 
közös meggyújtásakor az iskola aulájában.

A másodikosok versekkel, dalokkal terem-
tettek téli hangulatot, majd az adventi gyer-
tyák történetét ismertették meg társaikkal. Az 
aulában felállított karácsonyfa mellett éne-
kelte az Ó, szép fenyő című dalt a kis kórus, 
és gyújtotta meg a második gyertyát a felső 
tagozatosok közössége karácsonyi dalokkal, 
versekkel kísérve. A harmadik gyertya megy-
gyújtására a szakközépiskolások közössége 
gyűlt össze. A Karácsonyi álom című dal szólt 
a kilencedikesek ajkáról, melyben talán min-
denki felidézte a kisgyermekkori emlékeit. Az 
adventi várakozás időszakát az osztályokban 
izgalmakkal teli készülődés is áthatotta. Aján-
dékokat készítettek szorgos kis kezek, melyek 
meglepetésként az otthoni karácsonyfa alá 
kerülnek a szülőknek, testvéreknek. Lázasan 

Az alsósok már nagyon várták a Mikulást

cal kedveskedtek a Mikulásnak, melyben tár-
saik mellett őt is felkérték táncolni. Nagy öröm 
volt a gyerekeknek együtt ropni a Mikulással. 
Az évfolyamok közös verssel köszöntötték a 
vendéget. Majd csillogó szemmel fogadták 
ajándékait és biztosították őt, hogy a tanító 
nénik is megérdemlik, hogy megajándékozza 
őket.  A felső tagozatosokhoz is belátogatott 
az osztálytermekbe a Mikulás és elmondta 
nekik, mi mindent hallott róluk. Dicséretek és 
elmarasztalások is voltak a tarsolyában. A su-
lirádióban ezen a napon az osztályfőnökök 
küldtek megszívlelendő dalokat osztályaik-
nak. A hangulatos napon mindenkibe egy 
kicsit beköltözött a Mikulás szeretete, jósága.

készültünk a karácsonyi ünnepi műsorra is, 
melynek az idei évben a Népek karácsonya 
címet adtuk. A kis elsősök a telet köszöntöt-
ték dalos-játékos összeállításukkal, majd a he-
tedikes németesekkel a németek karácsony-
várását idéztük fel, bemutattuk a Csendes 
éj születését német nyelven. A hatodikosok 
orosz földre kalauzolnak bennünket Kalinka 
táncukkal és meglepetés vendégükkel, az 
ötödikes angolosok angol nyelvű bábjátéka 
által pedig megtudhattuk, hogy az angol 
gyerekek hogyan köszöntik a karácsonyt. 
A negyedik osztályosok pedig népi betlehe-
mes játékot mutattak be, mely a magyar csa-
ládokba vezet el minket. Az ünnepi műsort a 
pedagógusok Karácsonyi Fűszeres Tea éne-
kegyüttese egy gyönyörű karácsonyi dallal 
zárta. Az ünnepség után az iskolásoknak kez-
dődik a január 2-ig tartó téli szünet. Minden 
családnak meghitt, szeretetteljes karácsonyi 
ünnepeket és vidám téli vakációt kívánunk!

Egészséghét
Napjaink egyik legalapvetőbb társa-
dalmi problémája az életminőség rom-
lása, valamint az indokolatlan halálo-
zások számának rohamos növekedése. 

A leggyakoribb halálokok rizikóté-
nyezői között az egészségtelen életmód 
(mozgáshiány, táplálkozási hibák stb.) és 
az egészségre káros emberi magatartá-
sok (dohányzás, túlzott alkoholfogyasztás, 
drogfogyasztás stb.) szerepelnek. Egészsé-
günk a legnagyobb kincsünk, fontos érté-
künk! Megőrzése nagyrészt életmódunk-
kal függ össze, amit pedig elsősorban mi 
alakítunk ki, milyensége főként rajtunk 
múlik. Iskolánk fontos feladatának tartja, 
hogy diákjaink megismerjék és felismerjék 
mind elméletben, mind pedig gyakorlat-
ban az egészséges táplálkozás és a moz-
gás fontosságát, és tegyenek is azért, hogy 
egészségesek legyenek. Ennek jegyében 
rendeztük meg november 13-17 között az 
egészségnevelési hetet, melynek témája 
az alma volt. Az osztályok kiállításon mu-
tatták be társaiknak a magyarországi al-
mafajtákat, egészségre gyakorolt jótékony 
hatását, felhasználási lehetőségeit, illetve 
hogy ez a gyümölcs a tudományokban és 
művészetekben is sokszor és sok helyen 
felbukkan. A szakközépiskolás tanulók 
Csándli Tiborné tanárnő és Ágoston Lász-
ló szakoktató segítségével almás pitét sü-
töttek az iskola felsős tanulóinak, melyet a 
kiállítás megtekintése után jóízűen el is fo-
gyasztottak. A hét legizgalmasabb és leg-
érdekesebb programja az elsősegély-nyúj-
tási nap volt. Horváth Balázs és Horváth 
Lajos mentőtisztek tartottak újraélesztési 
oktatást és bemutatót. Közel százhetven 
diáknak tanították meg az újraélesztés sza-
bályait, együtt gyakorolták a lélegeztetést, 
a szívmasszázst, és azt is, hogyan kell segít-
séget kérni egy ilyen rendkívüli esetben, 
majd bemutatták a félautomata defibrillá-
tor működését és használatát. A diákok szí-
vesen fogadták az elméleti és a gyakorlati 
feladatokkal összeállított elsősegély-kur-
zust. A hét zárásaként TOTÓ keretében 
adtak számot tanulóink a megszerzett 
ismeretekről. Az egészséghét programjai 
az iskola diákjai számára sok új ismeretet 
adtak, egészségük védelmét, megőrzését 
szolgálták és figyelmüket ráirányította arra, 
hogy az egészségünk drága kincs, óvjuk, 
védjük azt! 

Sulyok Andrea
munkaközösség-vezető 
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Szakmai Kiállítás Prágában
 - Az Összefogás Jegyében

Lelkészi szolgálat ellátása  
az evangélikus gyülekezetben

2018. október 25-26-án rendezték meg 
Csehország legnagyobb szakmai vásá-
rát, a Czech Travel Marketet. 

A bükfürdői turisztikai szervezet már 
évek óta jelen van a kiállításon, hiszen a 
belföldi piac és a német nyelvterületek 
mellett, Csehország folyamatosan fejlődő, 
kiemelkedően jól teljesítő küldőpiac.

A 2017. év első kilenc hónapjában a 
cseh vendégek 139.971 vendégéjszakát 
töltöttek Bükön, ami 6,6%-os növekedést 
jelentett az előző évhez képest, ezt a jelen-
tősebb piacok közül csak az osztrák ven-
dégéjszakák 7,85%-os növekedése tudta 
megelőzni.

December elején Bakay Péter helyettes 
lelkészt sajnos koponyasérülést okozó 
súlyos baleset érte. Nagyon sokan imád-
kozunk érte. Hála Istennek az állapota 
folyamatosan javul, de várható gyógyu-
lásáról, felépüléséről, rehabilitációjáról 
a lapzárta időpontjában még nem ka-
pott a családja tájékoztatást. Ebben a 
helyzetben Rostáné Piri Magda, a Vasi, 
és Mesterházy Balázs, a Soproni Evan-
gélikus Egyházmegye esperese hatá-
rozatlan időre szervezi meg a helyettes 
helyettesítését. 

A karácsonyi ünnepkörben a következő 
időpontokban a következő lelkészek, teoló-
gushallgatók tartanak istentiszteleteket Bükön:
dec. 24. Szenteste 18.00 Tóth Kornél teoló-
gus hallgató Szelestéről

dec. 25. Karácsony ünnepe 9.30 úrvacsorás 
istentiszteleten Hegedűs Gábor bobai beosz-
tott lelkész
dec. 26. Karácsony másodnapja 9.30 a 
gyermekek szolgálatával Szidoly Roland 
teológus hallgató
dec. 31. Óév este 18.00 Baranyay Csaba kő-
szegi lelkész
jan. 1. Újév 9.30 Lázárné Tóth Szilvia soproni 
lelkész.

Áldott, szép karácsonyünnepet kívánok 
minden kedves olvasónak és szeretteik-
nek fényekkel, ízekkel, imádsággal, dalla-
mokkal, csendekkel, Isten áldásával, az új 
esztendőben pedig Isten sokféle áldásá-
nak ajándékait.

Simon Réka
lelkész

Edelényi-Hancz Eszter, Kopácsi-Németh Gerda, Németh Violetta, Pálffy Tamás, Somfalvi Erzsébet, Kiszela István

A kiállítás keretein belül külön magyar 
workshopot szerveztek, ahol az előadáso-
kat követően a szálláshelyek és a TDM-ek 
közvetlenül fel tudták venni a kapcsolatot 
az utazási irodák képviselőivel.

A sikeres marketingmunkának az alapja 
az összefogás, a közös megjelenés, amire jó 
példa volt ez a rendezvény is, hiszen a büki 
TDM szervezeten kívül az Apartman Hotel 
és a Hotel Piroska 2-2 fővel, míg a Hunguest 
Hotel Répce, Répce Gold 1 fővel képvisel-
tette magát, így Bükfürdő az érdeklődők 
figyelmének középpontjába került

BBKTE
Pálffy Tamás

Greenfield Golf
Mozgalmas és eredményes golfsze-
zont zárt a Greenfield Golf, ahol a 
főszerep a gyermekeké volt!

Az elmúlt évekhez hasonlóan mozgal-
mas idényt tudhat maga mögött a Gre-
enfield Golf. 2017-ben három ranglista 
verseny – Business Golf Cup, Golfutazasok.
hu, Tompos Imre Emlékverseny –, vala-
mint számos társaságépítő esemény ott-
hona volt a büki pálya.

A korábbi évek, évtizedek munkája, 
melynek egyik fókusza 2012-ben indí-
tott szállodai szolgáltatásokkal kombinált 
golfcsomag volt, meghozta gyümölcsét, 
melynek különlegessége, hogy a család 
minden tagjára gondol. 2016-tól már gol-
fkóstoló programot is tartalmaz, így az is 
kipróbálhatja a golfot, aki eddig még nem 
tette. Nagy öröm, hogy az elégedettségi 
felméréseinkből kiderül, a megvásárolt 
bérletek száma évről évre nő, ami nagy-
részt az után-követésnek is köszönhető. 
Egyre több visszajáró vendéggel büszkél-
kedhetünk az országhatáron innen és túl 
egyaránt.

Elmondható, hogy a büki pálya több te-
hetséges játékost és golfedzőt kinevelt már 
– pl.: Böndicz Gergő, Popovits Barnabás, 
Baranyai Róbert, Wilheim István, Skripek 
Richárd - ezért fontosnak érezzük, hogy ezt 
az utat folytassuk a további években is. A 
junior programunk főleg a Sopron, Sárvár 
és Szombathely régióra koncentrálódik, de 
kiemelten a büki fiatalokat is bevonjuk az 
edzésekbe és a koncentrált junior progra-
munkban. 2017. egyik legnagyobb junior 
sikere a golftábor majd az őszi budapesti 
junior szintfelmérő verseny volt, ahol Né-
meth Daniella első helyezett lett, míg Haj-
dó Róza és Hajdó Árpád második, illetve 
harmadik helyezést értek el. Az idei évben 
ehhez kapcsolódóan elindítottunk egy jó-
tékonysági golfprogramot, amely kifejezet-
ten a hátrányos helyzetben lévő gyerekek 
segítését célozta meg, hogy ők is megis-
merkedhessenek a golffal. Közel 120-an 
látogattak ki a program keretében a büki 
pályára. Közöttük két tehetséget találtunk, 
akiket fel is karol a Greenfield és minden 
segítséget megad nekik, hogy kibontakoz-
tathassák a tehetségüket. Olyanok, mintha 
golfütővel a kezükben születtek volna.

A jövő év is hasonló lendülettel indul és 
folytatódik majd, mivel a ranglistás verse-
nyeknek ismét a büki pálya ad otthont.

Papp Erzsébet
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Büki könyvemet készítve nem csak a 
cukorgyárral kapcsolatos régebbi cikke-
imet dolgozom össze, egészítem ki az 
első megjelenés után talált informáci-
ókkal, hanem újabb kutatásokat is vég-
zek. Néhány hete eddig még nem ismert 
dokumentumokra bukkantam a Soproni 
Levéltárban, melyekkel kibővítem id. Ri-
edinger Károly, a gyár első művezetője 
által megalkotott, s róla elnevezett ré-
paúsztató és -mosó rendszerről meglevő 
korábbi ismereteket. 

A szabadalmaztatott találmányt - Wiener 
Moszkó: A magyar czukoripar fejlődése c. 
1902-ben megjelent, két kötetes műve és 
néhány más forrás alapján - részletesen Pó-
lya Gyula, az Ercsi Cukorgyár műszakveze-
tője ismertette 1980-ban írt dolgozatában, 
mely megtalálható a Büki Városi Könyvtár-
ban. Röviden szólt róla 1985-ben Szabó Jó-
zsef: Bük község másfél évszázada I. 1867-
1945. c. kéziratában és a Bük és Csepreg 
cukorgyárai c. tanulmányában (Vasi Honis-
meretei Közlemények, 1987. 1. sz. 39-45. o.), 
illetve Gyurácz Ferenc is Bük c. könyvének 
168-169. oldalán.

A 19. század második felében a gyári 
technológiák tovább fejlődtek, s az egyre 

korszerűbb gépek rohamosan terjedtek a 
cukorgyárakban. Ezzel szemben a gyártele-
pek külső részén a réparakodás és a répa be-
adása lassú és nehéz fizikai munka volt, kézi 
és igaerővel történt. Itt is elindult a gépesí-
tés, de az esős, sáros időben nehezen tudták 
ellátni a mosókat répával. Ezt könnyítette 
meg id. Riedinger Károly találmánya, mely-
nek ötletét onnan vette, hogy a víz magával 
sodorja, s részben meg is tisztítja a répát. 

Az első Riedinger-féle úsztatót az 1879/80. 
évi kampányhoz építették fel Bükön, majd 
hamarosan az egyik tulajdonostárs, Patzen-
hoffer Konrád cinfalvi gyárában is. Az új be-
rendezés szabadalmaztatása után gyorsan 
elterjedt Európában, s még Amerikába is 
eljutott. A répát tároló új, nagyobb részben 
földben levő építmény – büki nevén: a rina 
– fala kezdetben téglából készült, később 
vasbetonnal újították fel. Az építmény alja 
elzárható nyílással csatlakozott az úsztató 
csatornához. A mosóház felé lejtő csatorná-
ban áramló, a Répcéből ide vezetett víz már a 
mosógép előtt eltávolította a répáról a szeny-
nyeződés jelentős részét.  A büki cukorgyár 
úsztató csatornájához 1904 őszétől négy rina 
csatlakozott, ezt később hatra bővítették (3-3  
szimmetrikusan, egymással szembe építve). 
A hatból az 1990-es évektől már csak egy 
árválkodott, bokrokkal benőve a Magyar Cu-
koripari Rt. volt büki területén. Ipari műem-
lékké nyilváníttatása az elmúlt évtizedekben 
többször is szóba került, de valahol mindig 
elakadt. Mivel még helyi védettséget sem él-
vezett, ezért a terület új tulajdonosa eltüntet-
te a korábban még látható maradványokat.

Néhány éve, a Csepregi járás főszolgabí-
rójának közigazgatási iratai közt kutatva, buk-
kantam rá az új berendezések engedélyezési 

irataira. 1904. június 30-án kértek engedélyt 
a Csepregi járás főszolgabírójától a „répausz-
tató s répamosó telep építkezéséhez… a 
gyártelepen kívül”, a közút másik oldalán.  
Már akkor kiderült, hogy vázrajz és térkép is 
készült a beruházáshoz, de ezek hiányoztak a 
dokumentumok közül. Az engedély megér-
kezése után Sopron vármegye alispánjától a 
Harka-Pórládony-csánigi t(örvény)h(atósági) 
közúton át, pontosabban alatta „répa usztató 
és szennyvízlevezető csatorna engedélye-
zését” kérték. Az alispán véghatározatából 
kiderül: ahhoz, hogy a csatorna lejtése meg-
legyen, az utat a felette levő szakaszon 35 
cm-rel megemelték. A csatorna mellett egy 
30 cm. átmérőjű, öntött vascsövet is lefektet-
tek, nyilván a Répcéből szivattyúzott víznek. 
A vázrajzot és újabb engedélyezési doku-
mentumot is megtaláltam nem rég Sopron 
vármegye alispánja iratai között. (A nagy-
méretű vázrajz kisméretű fotóján a szöveg 
olvashatatlan lenne, ezért nem közöljük le a 
lapban.  Viszont a számítógép képernyőjén 
megtekinthető a Büki Városi Könyvtárban.)

A Répce folyóra 1884-ben turbinát épí-
tettek, mely az egész gyárat villanyárammal 
látta el. A villanyvilágítással Sopron várme-
gyében az elsők között voltak. A rinához 
csatlakozó úsztatót kezdetben a felduzzasz-
tott Répce vizével egy csatornán keresztül 
táplálták. A turbina megépítése után szi-
vattyúval emelték oda a szükséges Rép-
ce-vizet. 1904-ben átvezették az áramot is a 
törvényhatósági út felett a rinák közelében 
levő, akkor épített mosóházhoz, ugyanis az 
új répamosó berendezések árammal mű-
ködtek. Ez is a most előkerült engedélyezési 
iratokból derült ki.

Sági Ferenc

A Riedinger-féle úsztató és répamosó
Adalék a Büki Cukorgyár történetéhez

A büki cukorgyár a századfordulón

Riedinger Károly répausztatójának metszete
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A Büki MSK programjai 2018. január
JANUÁR 24.: Olvasószemüveg – Baran-
golás irodalmi hegycsúcsokon
Ilon Gábor: A Répce-völgy őstörténete a 
régészeti emlékek tükrében, különös tekin-
tettel Bük jelentőségére
Helyszín: Büki MSK Klubterme
A részvétel ingyenes!
FEBRUÁR 3.: Büki Iparosbál
Helyszín: Bük, Fürdő Étterem – Mediterrán Terem
18.00  kapunyitás

19.00  Megnyitó
  Köszöntőt mond, és a bált meg-

nyitja Dr. Németh Sándor, Bük Vá-
ros polgármestere

19.15 Nyitótánc
19.30  Vacsora
22.00  Nagy Feró műsora
23.30  Tombola (200.- Ft / db)
Zenél a Zenezoli Music Produkció!
Belépő: 1.000.- Ft / fő

Iparos köri tagoknak ingyenes.
A menü ára: 4.000.- Ft / fő.
Asztalfoglalás: Fürdő Étterem (Bükfürdő, Ter-
mál krt. 34., tel.: 94/558-365)
Jegyvásárlás: 2017. január 20-án 09.00-12.00 
között és január 27-én 13.00 – 16.00 között a 
Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár-
ban (Bük, Eötvös u. 11.)
További információ: Németh Sándor – 
30/204-58-29

lyek már nemzetközi viszonylatban is meg-
állják a helyüket. 

A nemrég átadott tanúsítványokkal Bük 
fellépett annak az országos listának a má-
sodik helyére, ami a minősített magánszál-
láshelyek száma szerint rangsorolja a tele-
püléseket. A listavezető Hévíz, de Bük így 
megelőzte például Egert is. 

A Magánszállásadók Országos Szövet-
ségének elnöke elmondta: céljuk, hogy a 
visegrádi négyek más országaiban is elter-
jesszék a koronás minősítési rendszert, így a 
régióban egységesen lehetne kategorizálni 
a magánszálláshelyeket. Véleménye szerint 
a vendégeknek ilyen módon is lehet üzen-
ni, hogy mely szállásokon várhatnak minő-
séget, igényességet.

A most minősített szállásadók a jövő 
évi főszezonban már profitálhatnak a véd-
jegyből. Vadas Krisztina

mentesítésről is gondoskodni kell. Azonban 
nem mindegy, milyen anyagot használunk, 
sózni például fák, növények közelében tilos. 
Szerencsésebb tehát inkább durva szemcsé-
jű homokot, fűrészport, forgácsot vagy faha-
mut használni.  

Bükön a többi közterület, az utcák, a par-
kok, kerékpárutak rendben tartásáról tehát 
a Parkom gondoskodik, csak néhány kisebb 
utca tartozik a kivételek közé Bükfürdőn, a 
fürdőövezetben, azokban ugyanis nem tud-
nak közlekedni a munkagépek. Hetényi-Hol-
pert Mónika hozzátette: habár a szerződésük 
szerint négy centiméteres hómennyiség 
fölött kell takarítaniuk, már kisebb csapadék-
mennyiség esetén is elindulnak a hótoló-sí-
kosságmentesítő járművek, hogy megelőz-
zék a baleseteket. 

Minősített magánszállások várják a vendégeket

Felkészültek a télre Bükön

Nyolc büki magánszállásadó vehetett 
át háromkoronás védjegytanúsítványt. 
Az elismerés jelzi az ide érkező vendé-
geknek: ezeken a szálláshelyeken minő-
ségi szolgáltatásokat kapnak.  

Míg a szállodák esetében a csillagos, 
addig a magánszállásadóknál Magyaror-
szágon a koronás minősítést használják. A 
védjegyhasználatra jogosító tanúsítványt 
dr. Mörk László, a Magánszállásadók Or-
szágos Szövetségének elnöke adta át az 
érintetteknek az egyik nyertes szállásadó 
éttermében. A cél, hogy egységes rendszer 
szerint kategorizálhassák a magánszállás-
helyeket, így a vendégek is könnyebben ta-
lálhatnak az igényeiknek megfelelő szállást. 
Dr. Mörk László kiemelte: a három korona 
nagyon jó minősítés, de nem is a papír a 
lényeg, hanem az a minőségi szolgáltatás, 
amelyet takar. Hozzátette: ezek a szálláshe-

Ezúton értesítjük, hogy a 2017. máju-
sában bevezetett zsákos, házhoz menő 
szelektív hulladékgyűjtés folytatódik. a 
településen. A megtelt zsákokat a gyűjtő-
napokon, reggel 6 óráig kérjük, helyezzék 
ki a ház elé. A felhasznált szelektív zsákok 
helyett a begyűjtést végző kollégáink 
díjmentesen cserezsákot biztosítanak. 
A  zsákokon feltüntetett információt ve-
gyék figyelembe! A csomagolt hulladékot 
lapítva tegyék a zsákokba!

Kérjük, figyeljenek rá, hogy nem haszno-
sítható hulladék ne kerüljön a zsákba, mert 
azokat a gyűjtőjárat munkatársai nem viszik 
el, az ingatlan előtt hagyják. 

A kommunális hulladék elszállítása to-
vábbra is a már bevezetett rendszer szerint 
történik.

Házhoz menő szelektív gyűjtési időpon-
tok 2018-ban:

2018. 01. 13., 2018. 01.31., 2018. 02. 28., 
2018. 04. 04., 2018. 05. 02., 2018. 06. 06., 
2018. 07. 04.,   2018. 08. 01., 2018. 09. 05., 
2018. 10. 03., 2018. 11. 07., 2018. 12. 05.

Reméljük, elégedett Ön is a szolgáltatá-
sunkkal.

Amennyiben kérdése van, az 99/506-483 
telefonszámon készséggel állunk rendelke-
zésére.

STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi 
és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

Idén korábban kellett elkezdeni a síkos-
ságmentesítést és a hóeltakarítást, no-
vember utolsó napjaiban ugyanis leesett 
az idei első hó. A Parkom Nonprofit Kft. 
munkatársait nem érte meglepetésként 
a télies időjárás, időben felkészültek, így 
azonnal el tudták kezdeni a munkálatokat.  

Hetényi-Holpert Mónika, a Parkom Non-
profit Kft. ügyvezető igazgatója tájékoztatott: 
időben beszerezték a szükséges mennyiségű 
síkosságmentesítő anyagot és zúzalékot, 
amelyekkel biztonságossá tehetik a város 
útjait, kerékpárútjait és egyéb közterületeit a 
télies időjárásban. Azonban kiemelte: az in-
gatlanok előtti járdaszakaszok takarításáért a 
tulajdonos, vagy bérbeadott ingatlanok ese-
tén a használó a felelős. De nemcsak a hó el-
takarítása tartozik a feladatok közé, a síkosság-

Tisztelt Büki Ügyfél!

A szokásosnál korában jött hó miatt 
azonban néhány őszi munka még hátra 
maradt, ezek átcsúszhatnak a jövő tavaszra, 
de a legtöbb őszi teendővel már végeztek 
a Parkom munkatársai. Főként a faállomány 
egyes egyedeinek cseréje maradt el, de 
amennyiben az időjárás úgy engedi, de-
cemberben ezt is elvégzik a szakemberek.

Vadas Krisztina
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Az év vége felé általában mindenki visz-
szatekint a megtett útra, értékeli az elért 
eredményeket és megtervezi a jövőt. Ezt 
szeretnénk most a büki pingpongosok 
nevében röviden Önök elé tárni és a II. 
félévről tájékoztatást adni. Elöljáróban 
elmondhatjuk, hogy asztalitenisz szak-
osztályunk nagy és sikeres utat tett meg 
az év során. Három csapatunk jól szere-
pelt a nemzeti csapatbajnokságokban, 
sok egyéni versenyen eredményesen 
vettek részt versenyzőink, de különösen 
utánpótlás játékosaink fejlődtek sokat. 

Edzéseink látogatottak, jó hangulatúak. 
Sikeresen rendeztük meg Magyarország 
hivatalos utánpótlás ranglista versenyét 
a BÜKFÜRDŐ kupát 2 napban, 16 aszta-
lon, melyre 44 egyesülettől 381 nevezés 
érkezett és köztük már büki induló is volt.

Felnőtt I. csapatunk az NB III-ban szerepelt 
és a szezon végén a 2. helyen áll. Ottani játé-
kosaink közül Kiss János és Nagy Csaba 70 % 
feletti teljesítményt nyújtott. Felnőtt II. csapa-
tunk a megyei bajnokságban dobogós helyen 
fog telelni, amelyhez Keve Szabolcs 100 %-os, 
Soós Barnabás 90%-os győzelmi aránnyal járult 
hozzá. A megyei II. osztályú felnőtt bajnokság-
ban elindítottuk utánpótlás korú játékosainkat 
is, csapatunk a középmezőnyig jutott, ahol 
közülük a legeredményesebb játékos 67 %-os 
teljesítménnyel Pál Barnabás volt.

A Büki TK asztalitenisz szakosztályának 
több mint 30 versenyzője van, ebből 19-en 
utánpótlás korúak, akik hetente 5 alkalommal 
2–3-órás edzéseken vesznek részt. Az edzői 
teendőket továbbra is három szakember látja 
el Dr. Baráth Kornél vezetésével – aki a haté-
konyabb munka érdekében családjával Bük-
re költözött – valamint segítői Fixl Balázs és 
Varga Elemér. Ez évben elkezdték a gyerekek 
komolyabb versenyeztetését, amelynek kere-
tében növendékeik 1 nemzetközi, 4 országos 

és 8 regionális versenyen vettek részt. A fiata-
lok és az edzőik által befektetett edzésmun-
kát tükrözi, hogy ezeken a korosztályos ver-
senyeken 10 alkalommal a Büki TK valamely 
sportolója állhatott a dobogó legfelső fokára, 
valamint összesen 12 ezüst- és 14 bronzér-
met szereztek. Bátran kijelenthetjük, hogy 
az elmúlt két év töretlen fejlődésének ered-
ményeképpen a Büki TK a Nyugat-magyaror-
szági régió egyik meghatározó asztalitenisz 
utánpótlás-nevelő központjává vált.

Éves működésünkben kiemelten nagy 
segítségünkre volt az anyagiak biztosítása 
során Bük Város Önkormányzata, a Bükfürdő 
Gyógy- és Élménycentrum, a Büki Művelődé-
si Sportközpont, Könyvtár és a Magyar Aszta-
litenisz Szövetség, akiknek hathatós támoga-
tásáért nagyon hálásak vagyunk. Köszönjük 
továbbá a Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola 
együttműködését, versenyzőink odaadó sze-
replését, edzőink áldozatos munkáját, a szü-
lők áldozatvállalását és folyamatos támogató 
jelenlétét.

Egyúttal az év végével valamennyi büki 
sportolónak, sportvezetőnek, támogatónk-
nak, szurkolónak és valamennyi büki sport-
barátnak kellemes karácsonyi ünnepeket és 
boldog új évet kíván a

Büki TK Asztalitenisz Szakosztálya

Büki pingpongos visszatekintő a 2017-es évre

A képen a büki utánpótlás játékosok láthatók edzőikkel. Neveik balról jobbra: Stix Erik, Koósz Fruzsina, Kocsis Benedek, Koósz Karina, Kovács Ákos,  
Kovács Áron, Fixl Balázs edző, Torkos Domonkos, Varga Elemér edző, Krucsó Marcell, Krucsó Dániel, dr. Baráth Kornél edző, Nagy Erik, Landauer Bence,  
Pál Barnabás, Kovács Olivér, Rozmán András, Orovecz Diána.

Riedinger Károly répausztatójának metszete
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VILLA ROSATO - ÜNNEPI HANGULATBAN
Karácsonyi süteményajánló

Ünnepi süti válogatás csomag 
(tartalma: királyfánk, hólabda, drezír, mézeskalács, gyömbéres csók, 

karácsonyi linzer, fahéjas csillag) 
0,50 kg: 1 800 Ft 
0,10 kg: 380 Ft 

Bejgli (eredeti recept alapján: diós, mákos, gesztenyés) 
0,50 kg: 2 100 Ft 
0,20 kg: 900 Ft 

Habkarika 
0,20 kg: 350 Ft 
0,05 kg: 120 Ft 

Egyéb 
Réni, Mézi (mézeskalács figura): 490 Ft 

Stollen: 1 600 Ft 
Karácsonyi kuglóf: 1 500 Ft 

Flódni: 420 Ft 
Karácsonyi tiramisu: 380 Ft 

Mákos zserbó: 320 Ft 
Narancsos trüffel: 450 Ft 

Karácsonyi lolly pop: 350 Ft 
Rakott mézes szelet: 360 Ft 

Marlenka: 380 Ft 

A sütemények december 3-tól rendelhetőek cukrászdánkban az 
alábbi elérhetőségeken:

Villa Rosato Cukrászda (A Caramell Premium Resort mellett) 
9737 Bük, Nyárfa u. 2. • Tel.: 94 999 315 • Fax.: 94 558 031 

• pastry@caramell.hu • www.villarosato.hu

buki_ujsag_190x123_2017_suti.indd   1 2017.12.08.   19:51:15

I M P R E S S Z U M

BÜKI ÚJSÁG
 BÜK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

Kiadó: Polgármesteri Hivatal Bük • Felelős kiadó: dr. Tóth Ágnes jegyző
Felelős szerkesztő: Varga Zsolt 06 20/431-37-37 • E-mail: zsagrav@gmail.com

A Szerkesztőség tagjai: Baloghné Simon Erika, Falussy Péter,  
Galambos Ferencné, Galamb Orsolya, Haizler Lászlóné, 

Molnár Zoltán, Pálffy Tamás, Pócza Gabriella, Sáfár Mónika,
Sági Ferenc, Szabó András, Szabó József, Tóth Tamás.

Nyomda: Yeloprint Nyomda, Szombathely, Géfin Gy. u. 11–13.
Felelős vezető: Dávid Péter

Nyomtatás dátuma: 2017. december 20. Megrendelésszám: 92150088
ISSN 1789-7343 (Nyomtatott) • ISSN 1789-7351 (Online)

16         2 0 1 7 .   d ec e m B E R   2 2 .


