
szédében a bálok – egészen római korig 
visszanyúló – eredetét ismertette. A ven-
dégeket továbbá köszöntötte Majthényi 
László és dr. Németh Sándor is.

A nyitótáncot idén az Ungaresca Tánc-
együttes mutatta be, kállai kettőst jártak a 
táncosok. A finom és bőséges báli vacsora 
elköltése után az est sztárvendége, a szin-
tén vasi gyökerekkel bíró Charlie mozgat-
ta meg a közönséget, később a talpaláva-
lót a Galaxy Tánczenekar szolgáltatta. 

Éjfélkor kihirdették, kinek ítélték oda az 
Év Vasi Embere 2017 címet. Dr. Balázsy Pé-
ter megyei jegyző, a Vas Megyéért Egye-
sület elnöke nagy örömmel jelentette be, 
hogy idén Brenner József nagyprépost, 
nyugalmazott püspöki helynök kapta 
meg a címet. Brenner József a terem vé-
géből sétált előre átvenni a díjat, a vendé-

Bükön bálozott a megye

gek mind felállva, hangos tapssal szegé-
lyezték útját. Dr. Balázsy Péter kiemelte: a 
Brenner család több nemzedéken át adott 
kiválóságokat a megyének, a legutóbbi 
generációban hárman a papi hivatást vá-
lasztották. Brenner József külön érdeme, 
hogy sokat tett vértanú fivére emlékének, 
érdemeinek köztudatba hozásáért is. 

Az est utolsó momentumaként tom-
bolasorsolást tartottak az ismert vasi hu-
morista, Szép Bence közreműködésével, 
aki egyébként műsorvezetőként is közre-
működött a bálban. A tombolából befolyt 
összeget a büki evangélikus gyüleke-
zetnek ajánlották fel, Simon Réka lelkész 
vette át az összeget. Megtudtuk: a pénzt 
a Szélrózsa Országos Evangélikus Ifjúsági 
Találkozó szervezésére fordítják.

Vadas Krisztina

Idén Bükfürdő adott otthont Vas me-
gye legnagyobb, egyben báli szezo-
nindító rendezvényének, a Megyebál-
nak, amelyet összekötöttek Bük város 
báljával. Az eseményen az is kiderült, 
ki lett 2017-ben az Év Vasi Embere.

Sorfalba verődött vitézek, az éjszaka 
csendjét megtörő puskalövések – így fo-
gadták a 20. Vas Megyebálra és Bük város 
báljára érkező vendégeket a Fürdő étte-
rem bejáratánál. A fogadótérben Vas me-
gye két méltán híres szépsége, Kocsis Ko-
rinna szépségkirálynő és Patthy Krisztina 
borkirálynő fogadta a bálozókat Majthé-
nyi László, a Vas megyei közgyűlés elnöke 
és dr. Németh Sándor, Bük polgármestere 
társaságában. 

Néhány éve született meg az elképze-
lés, hogy ne csak Szombathelyen tartsák 
a Megyebált, hanem évről évre vigyék el 
a rendezvényt a megye más városaiba is. 
Így tavaly Kőszegen, idén pedig Bükön 
nyitották meg a báli szezont a megye 
elöljárói, fontos közéleti személyiségei. 
A 20. Megyebálon többek közt részt vett 
dr. Hende Csaba és Ágh Péter ország-
gyűlési képviselők, Harangozó Bertalan 
kormánymegbízott, dr. Puskás Tivadar, 
Szombathely polgármestere, számos te-
lepülés polgármestere, alpolgármestere, 
és megyei jelentőségű szervezetek, cégek 
képviselői is. 

Az esemény fővédnöke a szombathelyi 
származású dr. Borhy László, az ELTE rekto-
ra, régész-történész volt, aki megnyitóbe-

Az Év Vasi Embere: Brenner József nagyprépost

A januári számunk tartalmából: 
Az idén Bükön bálozott a megye  1. oldal
Az élmény és gyógyfürdő  2. oldal 
évértékelője, terveik
Jegyzői közlemények 3. oldal
A város nyertes pályázatai 4. oldal
Farsangoltak a felsőtagozatosok 7. oldal
Büki évfordulók 2018 8. oldal
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Mozgalmas évet tudhat maga mögött 
a Bükfürdő Gyógy- és Élménycent-
rum, hiszen a korábban elkezdett és 
most befejezett fejlesztések mellett 
számos megmérettetésen szerepelt 
sikeresen.

Boros László Attila, a fürdő vezérigaz-
gatója 2016 decemberében érkezett Bük-
fürdőre és rögtön az első évben – néha 
jelentős külső és belső „ellenszélben” is 
– számos változtatást eszközölt a szolgál-
tatások színvonalának és a vendéglétszám 
emelésének, valamint a működés raciona-
lizálásának érdekében. A lendület töretlen, 
2018-ban is több fejlesztés előkészítése 
zajlik majd, ezek között szerepel az 5. szá-
mú medence, mai nevén a Szent Kelemen 
medence, valamint a fedett fürdő teljes 
rekonstrukciója. Egyelőre kérdéses, hogy 
az építőipari kivitelezési árak elszabadu-
lása miatt lesz-e elegendő pénz ezekre, a 
további sok-sok fejlesztési elképzeléshez 
pedig milliárdos nagyságrendű további 
forrásra lenne szükség. Az idei évben biz-
tosan átadják az új főbejáratot, melynek 
köszönhetően jóval egyszerűbb lesz az 
átjárás a fürdő különböző részlegei között. 
A mostani „A” bejárat funkcióját tekintve 

megszűnik, a helyén pihenőteret illetve 
kávézót alakítunk ki.

A 2018. év változást hozott a belépője-
gyek árában, illetve a nyitva tartásban is. 
Boros László Attila elmondta, a Bükfürdőre 
érkező vendégeknek kisebb áremeléssel 
kell számolniuk, azonban ennek mértéke 
a jegyek esetében nem éri el a tíz száza-
lékot sem, a gyógyászati kezelések árai 
pedig változatlanok maradnak. A fürdőn 
végzett felmérések azt mutatták, hogy az 
élményfürdő (II. zóna) kihasználtsága az 
esti órákban kimondottan alacsony, ezért 
az év elejétől egységesítették a gyógy- és 
strandfürdő (I. zóna), illetve az élményfür-
dő (II. zóna) nyitva tartását: ezentúl a két 
részleg egyszerre nyit és egyszerre zár. 
A szaunavilág, illetve a Medical Wellness 
Centrum változatlan nyitva tartással várja 
a vendégeket.

A vezérigazgató úgy véli, egy fürdő mű-
ködéséhez a szolgáltatások magas színvo-
nala mellett elengedhetetlen a személyzet 
hozzáállása, munkavégzése. Ennek érdeké-
ben 2017-ben két alkalommal is sor került 
a fizikai dolgozók bérének emelésére (10% 
és 3%), melyet 2018 januárjában egy ennél 
is nagyobb átlagos emelés követett. 

A Bükfürdő Gyógy- és Élménycentrum 
a 2017. év sikereire alapozva folytatja 
munkáját a 2018. esztendőben is, bízva 
abban, hogy a fejlesztéseknek köszönhe-
tően a vendégek még elégedettebben 
távoznak Bükfürdőről.

Évértékelő a Büki Gyógyfürdő Zrt-nél

Boros László Attila,  
a Büki Gyógyfürdő Zrt. vezérigazgatója

A készülő új főbejárat látványterve
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1. Reklámok, reklámhordozók és cégérek 
elhelyezésére és alkalmazására, illetve tilal-
mára vonatkozó településképi követelmé-
nyek

1. § (1) Reklámhordozók elhelyezése a ha-
gyományosan kialakult településképet nem 
változtathatja meg hátrányosan.

(2) Reklámhordozó az épületek utcai 
homlokzatán – építési reklámháló kivételé-
vel – nem helyezhető el.

(3) Magántulajdonban álló ingatlanon el-
helyezett reklámhordozó a telekhatárt nem 
keresztezheti és közvetlenül a telekhatáron 
nem helyezhető el.

2.§ (1) Közterületi közművelődési célú 
hirdetőoszlop teljes felületén, legfeljebb 5 
négyzetméter reklám helyezhető el.

(2) Az utasvárón reklám nem helyezhető 
el. Az utasváró melletti közterületen Bük Vá-
ros Önkormányzata által kialakított tájékoz-
tató tábla, amely 60x40 mm-es acél zártszel-
vény lábon áll, a zártszelvény szürke keretre 
hegesztett 1000x1000 mm-es acéllemez 
piros felületének 1/3-a használható reklám 
céljára.

(3) Közterületen Bük Város Önkormányza-
ta által kialakított 60x40 mm-es acél zártszel-
vény lábon álló, zöld színű, 1300x850 mm-
es fából készült, zöld színű hirdetőfelülettel 
rendelkező tájékoztató tábla 1/3-a használ-
ható reklám céljára.

(4) Bük Város Önkormányzata által elhe-
lyezett, 80x80 mm-es ötvözött alumínium-
ból készült (eloxált ezüst színű) oszlopok 

Jegyzői közlemények
Közlemény a reklámhordozókkal kapcsolatban

A településkép védelméről szóló 2016. 
évi LXXIV. törvény 12. § (5) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján az önkor-
mányzatnak rendeletet kellett alkotnia a 
a reklámok, reklámhordozók és cégérek 
elhelyezésének, alkalmazásának köve-
telményeiről, feltételeiről és tilalmáról és 
a településképi bejelentési eljárásról.

A rendelet az alábbiakban olvasható, 
a rendelet mellékletét képező nyom-
tatvány az önkormányzat honlapjáról 
(www.buk.hu) letölthető. A településkép 
védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény, 
valamint a településkép védelméről szóló 
törvény reklámok közzétételével kapcsola-
tos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 
104/2017. (IV.28.) Kormányrendelet további 
rendelkezéseket tartalmaz a reklámhordozók 
elhelyezésére vonatkozóan. A településkép 
védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 
szerint reklámhordozó: a funkcióját vagy lé-
tesítésének célját tekintve túlnyomórészt az 
e törvény szerinti reklám közzétételét, illetve 
elhelyezését biztosító, elősegítő vagy támo-
gató eszköz, berendezés, létesítmény.

A rendeletet a településképi rendelet 
megalkotását követően –amely előre 
láthatólag 2018 őszén kerülhet a képvi-
selő-testület elé – hatályon kívül helyezi 
majd a testület, mert a reklámhordozók 
elhelyezésének szabályait a településké-
pi rendeletben kell meghatározni.

A képviselő-testület úgy döntött, hogy 
az önkormányzat illetékességi területén 
lévő ingatlanon elhelyezett, a település-
kép védelméről szóló törvény szerinti 
reklámhordozóra vonatkozó építmény-
adó évi mértéke 0,-Ft.

Bük Város Önkormányzata Képviselő-tes-
tületének 17/2017. (XII. 13.) önkormányzati 
rendelete

a reklámok, reklámhordozók és cégérek 
elhelyezésének, alkalmazásának követelmé-
nyeiről, feltételeiről és tilalmáról és a telepü-
lésképi bejelentési eljárásról

Bük Város Önkormányzata Képviselő-tes-
tülete a településkép védelméről szóló 2016. 
évi LXXIV. törvény 12. § (5) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptör-
vény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és az 
épített környezet alakításáról és védelméről 
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6/A.§ (1) be-
kezdés aa) alpontjában és a (2) bekezdés b) 
pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el:

Bük város címere, a 10 éve elhunyt Krizsán István 
alkotása

között rögzített 1250 mm hosszú 16 mm 
széles és 150 mm vagy 250 mm magas öt-
vözött alumínium profilon helyezhető el tá-
jékoztató tábla, melyek közül a kék színű ut-
cajelző, a zöld színű közérdekű létesítmény 
helyét mutatja, a sárga színű reklámcélú 
tájékoztató tábla, amely ellenérték fejében 
igényelhető Bük Város Önkormányzatától.

3. § (1) A településen kizárólag település-
képi bejelentési eljárás lefolytatásával van 
lehetőség elhelyezni:

a) közművelődési célú hirdetőoszlopot, út-
baigazító táblarendszert vagy utasvárót köz-
területen vagy közterületről látható módon,

b) saját tevékenységet hirdető ideiglenes 
reklámot építési hálón az építkezés időtarta-
ma alatt.

(2) A településen cégérek településképi 
bejelentési eljárás nélkül helyezhetők el.

(3) A településen kioszk nem helyezhető el.
4. § (1) A közérdekű molinó, az építési rek-

lámháló és a közterület fölé nyúló árnyékoló 
berendezés kivételével molinó, ponyva vagy 
háló reklámhordozóként, reklámhordozót 
tartó berendezésként nem alkalmazható.

(2) Bük Város Önkormányzata, a Bük, Bük-
fürdő Közhasznú Turisztikai Egyesület és a 
Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár 
által szervezett vagy támogatott rendez-
vényről tájékoztató ideiglenes reklám elhe-
lyezése transzparensen és közérdekű moli-
nón lehetséges.

2. Településképi bejelentési eljárás
5.§ Az 1.§-ban meghatározott település-

képi bejelentési eljárás iránti kérelmet a Büki 
Közös Önkormányzati Hivatalban (9737 Bük 
Széchenyi u. 44.), kell benyújtani a rendelet 
1. mellékletét képező, a nyomtatványban 
megadott kötelező mellékletekkel, továbbá 
a vonatkozó jogszabályban meghatározott 
mellékletek közül a kérelem elbírálásához 
szükséges tartalmú dokumentációt papírala-
pon két példányban kell benyújtani. A kérel-
mezőnek a dokumentációra rá kell vezetni a 
kérelemmel érintett ingatlan címét, helyrajzi 
számát, a kérelem tárgyát, a kérelmező nevét 
és aláírását minden adattartalmú oldalon, 
vagy bonthatatlan fűzésben a kezdőlapon.

3. Záró rendelkezések
6. § (1) Ez a rendelet 2018. január 1. nap-

ján lép hatályba.
(2) A rendeletet a hatálybalépését köve-

tően indult eljárásokban kell alkalmazni.
Dr. Németh Sándor sk., polgármester

Dr. Tóth Ágnes sk., jegyző
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Az év végén a Trió TV a Büki magazin 
című műsorában két részből álló be-
szélgetést készített dr. Németh Sándor 
polgármesterrel. Értékelték a 2017-es 
évet, illetve beszéltek a 2018-as tervek-
ről. A  beszélgetés egy részéről, a büki 
pályázatok eredményeiről készült az 
alábbi összefoglalónk.

(Ha a műsorokat szeretnék megnézni, az 
alábbi címen keressék: http://youtu.be/PJA-
6AGOmzos, http://youtu.be/AFXTEVAKfj4 .)

Bük város sikeresen pályázott az elmúlt 
időszakban, hiszen 2018-ban összességé-
ben mintegy három és fél milliárd forint 
értékben indulnak, vagy már folynak beru-
házások az úgynevezett TOP-os pályázatok 
segítségével. Ehhez az önkormányzat a 
megfelelő önerővel rendelkezik – a város 
megtakarítása 1,4 milliárd forint -, illetve a 
megvalósítás folyamán beérkező helyi adó-
bevételeit használhatja a beruházásokhoz.

Három pályázatot nyújtottak be a Tele-
pülési Operatív Program (TOP) keretében, 
mindhárom pályázat megkapta a támoga-
tó határozatot. A már folyamatban lévő be-
ruházás a bükfürdői csapadékvíz elvezetési 
projekt, melyet a kivitelező 412 millió fo-
rintért nyert el. A megyei TOP-os keretből 
az önkormányzat 50 millió forintot nyert 
a beruházáshoz, illetve az államtól kapott 

Nyertes beruházási támogatások
adósság konszolidációhoz kapcsolódó 112 
millió forintot használhatja fel a város. Az 
önkormányzat negyedmilliárdot szán saját 
pénzéből a beruházáshoz.

A turizmus fejlesztése mellett a telepü-
lésnek fontos, hogy az ipartelepítésre is 
nagy figyelmet fordítson. Olyan területek-
kel, infrastruktúrával kell rendelkezni, ami 
további ipartelepítésre alkalmas. A Nestlé 
és a VOG mögötti területen jelentős ön-
kormányzati terület van. Itt szeretne a vá-
ros tovább építkezni. A TOP keretében 200 
millió forintot nyert az önkormányzat az 
ipari parki beruházásra. Tervezés alatt van 
az útépítés, a közvilágítás, a víz, szennyvíz, 
csapadékvíz, gáz hálózat, a gerincvezeté-
kek kiépítése. Előzetes számítások alapján 
ez legalább 450 millió forint lesz, mintegy 
negyedmilliárd lesz az önrész.

A harmadik TOP nyertes pályázat a Vá-
rosháza park rendbe tétele. Itt formálódik 
a település központja, belvárosa. 100 mil-
lió a támogatás összege, melyet 22 millió 
forinttal kell kiegészítenie a városnak. A tér 
megvalósításához azonban nem elég az 
úttestet, járdát felújítani, de szükséges az 
ott lévő közműveket is kicserélni. Ez egy 
újabb százmilliós tétel.

A város legnagyobb beruházása a bük-
fürdői gyógyhelyfejlesztési program, mely-

nek keretében teljesen megújul a városrész 
központja. A fejlesztési területet behatárol-
ja a fürdő parkolója, a Termál körút, a fürdő 
téli bejáratai, a Répce szálló. A város egy-
milliárd forintot nyert a program megva-
lósítására. Azonban a 2016 elején beadott 
pályázat tervezői értékbecslése a beruhá-
zásnál 1 milliárd 580 milliós összköltség 
ma már nem reális. A projekt új beárazása 
folyamatban van, de a piac fogja eldönteni, 
hogy a közbeszerzésen mennyiért vállalják 
a megvalósítást a pályázók. Ez a probléma 
nem egyedi, az egész országban kis- és 
nagy települések szembesülnek a felfelé 
kúszó árakkal. Rendszerszintű a probléma, 
a kormány már vizsgálja, hogy milyen mó-
don legyenek megvalósíthatók a tervek, és 
a változásokat az unió megfelelő szerveze-
teivel is el kell fogadtatni.

Az adósságkonszolidációval nem érin-
tett települések – akiknek nem volt hitelük 
– kompenzációt kapnak a kormányzattól. 
Ez a kétszer 112 millió forint használható 
fel. Az első részt már beépítették a bük-
fürdői csapadékvíz programba, a második 
112 millió forintból pedig az önkormány-
zat a járdát, a kerékpárutat szeretné felújí-
tani a Forrás Üzletháztól a Fehérló Fogadó-
val szemen lévő útkereszteződésig.

Varga Zsolt

Elnyert támogatások
Projekt száma Projekt címe Megvalósítási 

határidő
Megvalósítási 

költség Támogatás

TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00002 Önkormányzati intézmények energetikai 
korszerűsítése Bükön 2019.12.31 286 558 290 174 089 997

EFOP-1.5.2-16-2017-00024 Humánszolgáltatások fejlesztése 
a csepregi kistérségben 2020.02.01 199 999 761 199 999 761

KÖFOP-1.2.1-
VEKOP-16-2016-00095

BÜK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ 
VALÓ CSATLAKOZÁSA 2018.06.30 7 000 000 7 000 000

TOP-1.1.1-15-VS1-2016-00001 Iparterület fejlesztése Bük Városában 2019.12.31 640 000 000 200 546 099

TOP-2.1.2-15-VS1-2016-00008 Zöld Város Kialakítása Bükön 2018.10.31 123 286 623 100 000 000

TOP-2.1.3-15-VS1-2016-00003 Bük város belterületi vízrendezése I. ütem/ 
Adósságkonszolidációs pályázat 2018.09.30 427 370 000 162 000 000

GINOP-7.1.3-15-2016-00001 „Élményteli gyógyhely: Bükfürdő” 2020.09.30 1 585 000 000 999 226 000

EFOP-1.2.9-17-2017-00038 A nők társadalmi elfogadottságának elősegítése a 
répcementi turizmusban 2021.02.28 199 569 440 199 569 440

BM 312 598 Kossuth utca járda felújítás 2018.12.31 112 000 000 112 000 000

Összesen: 3 580 784 114 2 154 431 297
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A büki horvát önkormányzat évek óta ha-
gyományosan január második szombatján 
rendezi meg a horvát bált. Az idei évben is 
a Fürdő étterem adott otthon a jó hangu-

Horvát bál

latú rendezvénynek. A bál kezdetén Virág 
János elnök köszöntötte a bálozókat, sze-
repelt a Danica kórus, majd az éjszakába 
nyúlóan folyt a mulatság.

A Danica kórus Virág János vezetésével

Tisztelt adózók!
Kérjük Önöket, hogy az adójuk 1 %-ának 
felajánlásával támogassák a büki civil kö-
zösségi életet. A NAV által elfogadott listán 
szereplő alábbi civil szervezetek előre is 

köszönik az Önök megtisztelő támogatá-
sát, amelyet a település érdekében végzett 
munkájuk során használnak fel. (MJT)

18882359 1  18 Bük Sportjáért Alapítvány

18899874 2  18 Bük, Bükfürdő Közhasznú Turisztikai Egyesület

18897724 1  18 Büki Birkózó Klub

18893469 1  18 Büki Horgász Egyesület

16866397 1  18 Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár

18886724 1  18 Büki Női Kar Egyesület

19892650 1  18 Büki Testedzők Köre

19244064 1  18 Büki Városvédő és Szépitő Egyesület

18888379 1  18 Csodaország Egyesület

18897140 1 18 Fülöp Dezső Evangélikus Alapítvány

Rövid hírek
Evangélikus meghívó: Ökumenikus ima 
heti istentisztelet: 2018.01.26. péntek 18 
óra
Helyszín: 9737 Bük Kossuth u.14. Evangéli-
kus gyülekezeti ház
Sok szeretettel várunk mindenkit!

----------------------------------------

A Répcementi Önkormányzati Társulás 
Család- és Gyermekjóléti Szolgálata kö-
szönetét fejezi ki mindazoknak, akik a 
decemberi karácsonyi adománygyűjtési 
akció keretéhez hozzájárultak és adomá-
nyukkal szebbé varázsolták a rászoruló 
családok karácsonyát.

Felhívás
A bükfürdői Apartman Hotel***Calva-
dos kávézó és drinkbár üzlethelyisége 
2018.február 16-tól kiadó bérleti jogvi-
szony keretében történő üzemeltetés-
sel. Pontos részleteket hétköznapokon 
a hotel ügyvezető igazgatójánál telefo-
non +36 20 36 79 946, vagy helyszínen 
személyesen várjuk.

Meghívó
Bük Város Önkormányzatának Képvise-
lő-testülete az éves közmeghallgatást 
2018. február 1-án (csütörtök) 17.00 
órai kezdettel tartja, amelyre tisztelettel 
meghívom.
Az ülés helye: 
Büki Művelődési és Sportközpont, 
Könyvtár – Színházterem – 9737 Bük 
Eötvös u. 11.
Napirend:
1. Tájékoztatás a város környezeti állapo-
táról
Előterjesztő: Dr. Németh Sándor polgár-
mester
2. Tájékoztató a 2018. évi költségvetés-
ben tervezett fejlesztésekről
Előterjesztő: Dr. Németh Sándor polgár-
mester
3. Közmeghallgatás
Bük, 2018.január 19.
Tisztelettel: Dr. Németh Sándor polgár-
mester

w w w.buk furdo.hu
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A turisztikai szervezet hírei

Látogatói rekordot döntött a 2018.évi 
Ferien Messe és Vienna Autoshow – 
amelyet január 11–14. között rendeztek 
meg az osztrák fővárosban, Bécsben. 

Bár az internet térhódításával alapvető-
en csökkent a turisztikai vásárok látogatott-
sága, a bécsi rendezvény napjainkban is a 
leglátogatottabbak közé tartozik. Regiszt-
ráltan 153ezren fordultak meg a vásárváros 
négy csarnokában, ahol a hagyományok-
nak megfelelően Bük, Bükfürdő önálló 
standon jelent meg. 

Fürdővárosunk a nemzetközi kiállítókat 
felvonultató A csarnokban, tavalyi évhez 
hasonlóan egy 12 négyzetméteres saroks-
tandon mutatta be kínálatát. A szervezést 
és építést idén is a büki TDM munkatársai 
végezték, akik évről-évre igyekeznek újítá-
sokkal és kényelmi szolgáltatásokkal előáll-
ni a látogatók és a kiállítók felé egyaránt. 

Az egyesületet Sulyok Dorisz képvisel-
te, aki a frissen elkészített szolgáltatási ka-
talógus mellett tagi kiadványokat is kínált 
az érdeklődők számára. A szállodák közül 
a Caramell Prémium Resort és a Hunguest 
Hotel Répce és Répce Gold egy-egy, a Ho-
tel Piroska pedig a Büki Gyógyfürdő Zrt-vel 
közös pulton mutatta be kínálatát. 

A büki stand Bécsben

Természetesen a partnereknek lehető-
séget biztosítottunk tárgyalások lefolyta-
tására is, amelyek további látogatószám 
emelkedést jelenthetnek Büknek, az oszt-
rák vendégek köréből.

A bécsi szakvásárt követően, január 18 
– 21 között, Pálffy Tamás a brnoi GO – Re-
giontour nemzetközi turisztikai kiállításon 
képviselte fürdővárosunkat, amely Csehor-
szág egyik legjelentősebb szakmai rendez-
vénye. 

A Büki MSK programjai 
2018. február

FEBRUÁR 3.: Büki Iparosbál
Helyszín: Bük, Fürdő Étterem – Mediterrán 
Terem
18.00  kapunyitás
19.00  Megnyitó
  Köszöntőt mond, és a bált 

megnyitja Dr. Németh Sándor, 
Bük Város 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 tagok-
nak ingyenes.
A menü ára: 4.000.- Ft / fő.
Asztalfoglalás: Fürdő Étterem (Bükfür-
dő, Termál 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 Sport-
központ, Könyvtárban (Bük, Eötvös u. 
11.)
További információ: Németh Sándor – 
30/204-58-29
FEBRUÁR 9. 19.00: Asszonyfarsang
Meglepetésvendég, bulizenekar, kok-
télpult, tombola!
Helyszín: Büki MSK Sportcsarnoka
Belépő: 1.000.- Ft
Asztalfoglalás szükséges!
FEBRUÁR 13. 16.00: Farsangi felvo-
nulás
Jelmezverseny, forralt bor, forró tea, 
fánk, utcabál!
Várjuk jelmezesek jelentkezését egyéni 
és csapat kategóriában!
Helyszín: Bük, körforgalomtól az Atri-
umig, Büki MSK Atriuma
FEBRUÁR 15. 08.00: Büki torkosko-
dás torkos csütörtökön
Ünnepélyes köszöntő: 16.30
Kóstolók kiadagolása: 17.00
Kóstolójegy ára: 1.500.- Ft
helyszín: Bük, Koczán-ház, Széchenyi u. 
42.
FEBRUÁR 20. 15.30: Mesebérlet 1. 
előadása: A nagy utazás
A Budai Bábszínház élő–bábos, zenés, 
szünet nélküli egyórás meseelőadása 
óvodás és kisiskolás gyermekeknek
A bérlet ára 2.000.- Ft.
Előadásonkénti jegyár: 800.- Ft.
Helyszín: Büki MSK Színházterme

Ismét ingyenes cseh nyelvtanfolyam 2018-ban 
A Bük, Bükfürdő Közhasznú Turiszti-
kai Egyesület 60 órás ingyenes cseh 
nyeltanfolyamot szervez a tagság 
számára. 

Tervezett időpont: 2018. február 14.–áp-
rilis 26. között, heti 2 x 3 óra a szerdai és csü-
törtöki napokon, az esti órákban. 

 Helyszín: Büki Művelődési és Sportközpont, 
Könyvtár, Bük, Eötvös utca 11. 

A nyelvi kurzuson való részvétel a BBKTE 
tagok részére költségmentes, a jelentkezés-
hez előzetes regisztráció szükséges, amelyet 
az alábbi címre várunk: info@visitbuk.hu . 

Jelentkezési határidő: 2018. február 9.

Az idei esztendőben immár kilencedik 
alkalommal rendezzük meg a népszerű 
TDM foci kupát, melyre várjuk az (arany) 
csapatok jelentkezését!

Nevezési feltételek:
-  büki, bükfürdői lak-, szék- vagy telep-

hellyel rendelkező egyesületek,  vállalko-
zások, magánszemélyek legalább 5+1 fős 
csapatai.

Időpont, helyszín:  2018.02.20. (kedd), 
12.00 óra, Városi Sportcsarnok

A IX. TDM Kupára történő jelentkezés 
határideje: 2018.01.31.

A nevezés történhet írásban az info@vi-
sitbuk.hu címen, vagy személyesen a Tou-
rinform vagy Tourinfo irodáink egyikében. 
Részletek a www.visitbuk.hu honlapon.

Nevezési díj: 3.500 Ft / játékos, amely tar-
talmazza a díjátadó vacsora részvételi díját is.

A Kupa fődíja: Vándorserleg. Várjuk a csa-
patok nevezéseit! 

TDM Bük

Ferien Messe Wien 2018 – a rekord éve

 IX. TDM férfi futball kupa 
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Farsangi jelenet

én, kitartunk örökre. Ne mondják, hogy gyat-
ra népség, erre a szép ötödikre. Hangosak 
vagyunk mi mindenütt, ne gondolják, hogy 
eltűntünk. Kicsik vagyunk, de felnövünk, lesz 
még belőlünk felsős bálvány.” Úgy legyen! A 6. 
évfolyamról azt kell tudni, hogy bármit eltán-
colnak. Legyen az discotánc, Barby girl vagy 
orosz kalinka. Epizódjuk egy messzi-messzi 
galaxisban játszódott, egészen pontosan a 
Tatuin bolygón. Ott volt mindenki, aki számít 
a STAR WARS-ban, hiszen itt ünnepelték meg 
Joda mester szülinapját. Végül persze megér-
keztek ők is az Univerzum legklasszabb boly-
gójára, a Földre. Fordulatos történet, vicces 
jelmezek, személyre szabott szerepek, csatta-
nós poénok és fergeteges tánc jellemezte a 
hatodikosok műsorát. Nem hiába lettek idén 
is ők az elsők, megérdemelték a jutalomtortát! 
A hetedikesek között rengeteg a klón gyalo-
gos, szerelő és rohamosztagos. Az önvezérlő 
pókdroidok és hothi lázadó katonák nem kis 
gondot okoznak a két Jedi mesternek. Az 
Uborka Híradó műsorában a Felsőbüki Nagy 
Pál Galaktikus Köztársaság birodalmi főtisztvi-
selőjével készítettek riportot az iskola fantasz-
tikus létesítményéről. A testnevelés óra kere-
tében azonban csillagokat láttak a droidok. 
Valóban bolygóközi galaktikus élményekben 

Az Utolsó Büki Jedik, avagy így farsangoztak az FNP-s diákok
December 17-től látható a hazai mo-
zikban AZ UTOLSÓ JEDIK, a STAR WARS 
sorozat legújabb filmje. Mivel a kritikák 
szerint Az utolsó Jedik egy érzelmes, 
meglepetésekkel és merész húzásokkal 
teli hullámvasút, ami bátor lépéseivel és 
sajátos humorával sokaknál idézhet elő 
émelygést, a Felsőbüki Nagy Pál Általá-
nos Iskola sok diákja és néhány tanára 
újra fel akart ülni erre a hullámvasútra 
még egyszer. A nyolcadik évfolyam ezért 
adta az osztályoknak előzetes feladatul, 
hogy jelenítsék meg a STAR WARS 9. epi-
zódját AZ UTOLSÓ BÜKI JEDIK címmel ja-
nuár 12-én, a felsős farsangon. 

A téli szünet után sokszor úgy éreztük, 
hogy a Felsőbüki Nagy Pál Galaxis is telis-tele 
van hősökkel, gonoszokkal, furcsa teremtmé-
nyekkel és droidokkal, akik ádáz küzdelmet 
vívnak nap mint nap mobiltelefonjaik, szek-
rénykulcsaik, váltócipőjük miatt a Jedi Tanács 
tagjaival. Ki a diákok között a legendás Ana-
kin Skywalker? Ki válik néha Csubakkává, a 
vuki harcossá és lázadóvá a nagy szünetben 
az udvaron? Vannak itt kullancsdroidok, akik 
lerázhatatlanok, szerelődroidok, akik szek-
rényajtókra specializálódtak. Szeptemberben 
a felső tagozat folyosóit ellepték zavart tekin-
tetű törpedroidok, akiket arról lehetett fel-
ismerni, hogy mindegyikük nyakában kulcs 
lógott és nem tudták, hol lesz a következő 
órájuk. Van közöttük néhány szupercsata 
droid, buckalakó és lázadó katona. Gravitáci-
ós erejük központja az ének és a történelem 
terem. Mára már jól eligazodnak a Galaktikus 
Köztársaságban. Ők az ötödikesek. Műsoruk 
elején saját gondolataikkal mondták el, hogy 
milyen felszabadultnak érzik magukat a fel-
sős droidok, rohamosztagosok és probotok 
között. Egy űrközi buliba is ellátogattunk, 
ahol egy osztálynyi Leia hercegnő táncolt jel-
legzetes kakaóscsigára emlékeztető frizurával 
ékesítve. A fináléban közösen felcsendül a vá-
gyott békedal: „Nagy erők jöttek, de kitartok 

volt részünk. A birodalmi főtisztviselőt sok 
humorral alakító diák nyerte el a Legjobb 
Büki Jedi különdíjat. Hagyományosan a bált a 
nyolcadik évfolyam keringővel nyitotta meg. 
Suhantak a lányok a szép alkalmi ruhákban 
a délceg ifjak oldalán. Szülőnek, tanárnak 
megható élmény volt látni nyolcadikosain-
kat ebben az új szerepben. Volt értelme a sok 
gyakorlásnak és a táncpróbáknak! A keringő 
után következett a tombola sorsolás. Köszön-
jük a szülőknek és az osztályoknak a sok fel-
ajánlást! Nagyon sok ajándék gyűlt össze és 
talált új, szerencsés gazdára. Aki nem nyert, 
az sem búslakodott, mert iskolánk egykori 
diákja DJ SCOTT FREE színvonalas program-
mal szórakoztatta a farsangozókat este nyol-
cig. Volt ott minden: füst, lézer, disco fények, 
mulatós zene, hip-hop és tuc-tuc. Tombolt is 
a diákság záróráig! Közben a büfében finom 
süteményeket, szendvicseket fogyaszthattak 
a bálozók. Záróra után, a rendrakást követően 
a rendező szülők és nyolcadikos diákjaink osz-
tályfőnökeikkel retro-discoban vonatoztak 
kifulladásig. Köszönjük a felső tagozatos diá-
kok, osztályfőnökeik és a nyolcadik évfolyam 
szülői közösségének segítő közreműködését!

Böcskör Katalin és Krilov-Sragner Tamara 
osztályfőnökök

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

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

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

21. Szerda  Dr. Bencsik István
22. Csütörtök  Dr. Müller András
23. Péntek  Dr. Izer Ildikó 
24. Szombat  Dr. Földi Sándor
25. Vasárnap   Dr. Izer Ildikó
26. Hétfő Dr. Kator Miklós
27. Kedd Dr. Szirmai László
28. Szerda Dr. Földi Sándor
Bük, 2018. január 18.

Dr. Németh Sándor s.k., elnök
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10 éve, 2008. február 1-én hunyt el Bü-
kön Krizsán István képzőművész (szül. 
Békéscsabán, 1933. 10. 19-én.) Rész-
letes életrajza olvasható Bük város 
monográfiájában.

» 10 éve, 2008-ban bronzérmet kapott 
a Büki TK – Gyógyfürdő férfi asztalitenisz 
csapata az Extra Ligában, miután 3. helyen 
végzett a 2007/2008. évi bajnokságban. Ezt 
az eredményt a 2008/2009. éviben megis-
mételték. A Dr. Lupo – Büki TK női kézilab-
da csapata pedig először lett ezüstérmes a 
2007/2008. évi NB. II-es bajnokságban.

» 15 éve, 2003 őszén készült el az öku-
menikus kápolna Bükfürdőn. Megáldására: 
2003. október 25-én került sor.

» 20 éve, 1998-ban Bük nyerte meg 
község kategóriában a „Virágos Magyaror-
szágért” versenyt. Ezzel jogot szerzett 1999-
ben az európai megmérettetésben való 
indulásra.

» 25. éve, 1993-ban alkotta meg Bük 
önkormányzata „Az értékek helyi védelmé-
ről” szóló rendeletét. A védett épületeket 
1966-tól táblával jelölik meg.

» 30 éve, 1988. 01. 18-án hunyt el Szom-
bathelyen Szabó Gyula  molnár, gazdasági 
vezető (szül. 1920. 04. 5–én  Bükön.) 1937-
39-ben molnártanonc, 1939-1942 között 
különböző dunántúli malmokban molnár-
segéd. 1942. nov.-től 1945. márc.-ig katonai 
szolgálatot teljesített, majd 1948. máj.-ig a 
Szovjetunióban volt hadifogságban. 1948. 
szept.-től az államosításig a chernelházai 
Ernhardt malom molnársegédje, majd al-
molnára. 1950. okt.–1951. febr. között ma-
lomellenőr, majd 1952. ápr.-ig üzemellenőr 
a Nyugat-dunántúli Malomipari Egyesülés-
nél, Szombathelyen. 1952-1957 között a 
Szombathelyi Műmalom, 1957-1961 között 
a Vas-Zala megyei Malomipari Vállalat igaz-
gatója. 1962-től 1980. dec. 31-ig, nyugdíjba 
vonulásáig a Vas megyei Gabonaforgalmi 
és Malomipari Vállalat műszaki ig. helyette-
se volt.

» 30 éve, 1988. 08. 10-én hunyt el Szabó 
József tanár, helytörténész, Bük város posz-
tumusz díszpolgára (sz. Káptalanvis, 1915. 
02. 27.) Részletes életrajza olvasható Bük 
város monográfiájában.

» 40 éve, 1978. 09. 30-án megalakult a 
Büki Termál Üdülőszövetkezet. Első szállo-
dája, az „A”-épület átadása 1981-ben tör-
tént meg.

» 50 éve, 1968-ban alakult meg a Büki 

Törpevízmű Társulat, melynek tevékenysé-
ge nyomán 1972-ben avatták fel a vízveze-
ték hálózatot a településen.

» 110 éve, 1908. 01. 21-én született Bü-
kön, és 50 éve, 1968. 06. 03-án Pápán hunyt 
el Csóka Ferenc pedagógus, közéleti ember. 

» 110 éve, 1908. 04. 25-én született Bü-
kön Kárpátiné Vasváry Mária festőművész 
(+ 2002. 11. 10. Szombathelyen). Részletes 
életrajza olvasható Bük város monográfiá-
jában.

» 125 éve, 1893. 08. 30-án született Fel-
ső-Bükön dr. Gyurácz Ferenc tanár, piarista 
szerzetes (+1949. 09. 15.) A büki temető-
ben, családi sírban nyugszik. 

» 125 éve, 1893. 11. 10-én született 
Bükön Szaksz  Erzsébet, RSCJ szerzetesnő. 
(+Pressbaum, Bécs mellett, 1964. 10. 30.) 
1922-ben Budapesten belépett a  Szent 
Szív Társaságba, s annak elemi, majd közép-
iskolájában tanított.

» 160 éve, 1858-ban született Városz-
szalónakon Kedl László, a Büki Cukorgyár 
különböző uradalmainak gazdatisztje. (+ 
Bükön, 1939. 03. 03.) Pályáját a gazdasági 
diploma megszerzése után a Somogy me-
gyei Ádándon kezdte gyakornokként. Majd 
gr. Zichy Edmond kálozdi uradalmában 
segédtiszt lett, ahonnan gr. Zichy Henrik 
salamonfai birtokára került. A Nagycenki 
Cukorgyárak Rt. meghívására Keresztény-
ben lett intéző. Megfordult az Rt. pinnyei 
birtokán is, később a cukorgyár által bérelt 
répceszentgyörgyi uradalom felsőszelestei 
birtokán inspektornak léptették elő. Köz-
ben feleségül vette Riedinger Teréziát, s 
a 20. század elején, a Riedinger-villa elké-
szülte után megkapták Bükön az első Rie-
dinger-házat, melyet azóta Kedli-kastilnak 
nevezett a népnyelv. 1927-ben 43 éves 
szolgálattal ment nyugdíjba, mint cukor-
gyári felügyelő. Tagja volt Sopron várme-
gye törvényhatósági bizottságának.

» 170 éve, 1848. 07. 04. született Inzers-
dorfban felsőbüki Nagy István jogász, 
országgyűlési képviselő (+ 1927. 03. 09.) 
Részletes életrajza olvasható Bük város 
monográfiájában.

» 200 éve, 1818. született Magasiban 
Guóthfalvi Guóth Ignác mérnök, földbirto-
kos, közéleti személy. (+ Bük, 1902. 05. 16.) 
Miután 1847-ben feleségül vette Mankó-
büki Horváth Alojziát, az alsóbüki Horváth 
kúriában (később Hetyésy kúria, TSZ-iro-
da,…) telepedett le. 1848-ban nemzetőr 

volt. Az 1853. évi császári pátenst követő-
en a járási kataszteri bizottság elnökeként, 
illetve Sopron vármegye törvényhatósági 
bizottsága tagjaként is tevékenykedett. 
A  Büki Evangélikus Egyházközségnek 26 
évig felügyelője, a Hárombüki Olvasó Egy-
letnek pedig elnöke, a Répczevidéki Taka-
rékpénztárnak választmányi tagja, majd el-
nöke volt. Anyagilag támogatta dr. Gyurátz 
Ferencet, a későbbi evangélikus püspököt, 
iskolái elvégzésében.

» 230 éve, 1788. 11. 03-án született 
Közép-Bükön Hetyésy László tanár, lí-
ceum-igazgató (+ Sopron, 1852. 07. 13.) 
Részletes életrajza olvasható Szabó József: 
A Büki Evangélikus Egyházközség történe-
tében.

összeállította: Sági Ferenc

Büki évfordulók 2018. január 7.

200 éve született Guoth Ignác

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!

Kapcsolat: 06 20 431 37 37
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Modern építészeti alkotás az új buszváró

Külsős megbízásokat is vár a Parkom

Már az utolsó simításokat végzik a szak-
emberek a bükfürdői új, fűtött buszváró 
építésénél. A műszaki átadás már folya-
matban van, hamarosan már az utasok 
is birtokba vehetik a komfortos épületet.

A modern kor elvárásainak megfelelő, 
fűthető buszvárót építettek a bükfürdői vá-
rosrészen, az új indulóállomások közé. Habár 
a Termál körút mentén kialakított megálló-
helyek mindegyikénél van fedett beálló az 
utasoknak, de ezek a hidegebb hónapok-
ban nem túl komfortosak. Ezért is épül az új 
váróterem. A tervezésénél és a kivitelezésnél 
a modern kor igényeinek, anyaghasználatá-
nak megfelelően gondolkodtak a szakem-
berek, így a váróterem a megújuló bükfürdői 
városközpont képébe is beleillik majd.

- Amellett, hogy funkcionálisan hasznos 
az épület, egyben képviseli a mai építé-
szet és valamelyest a jövő építészetének 
irányvonalát is – tudtuk meg Gácsi József 

Január elsejétől átalakult a Parkom Kft.: 
nonprofitból ismét profitorientálttá 
vált a cég.

A büki képviselő-testület még tavaly év 
végén döntött úgy, hogy alakítsák át a Par-
komot. Korábban a szemétszállítási felada-
tok ellátása miatt volt szükség a nonprofittá 
alakulásra, ugyanis közfeladatot ellátó, köz-
szolgáltató cég nem működhet profitori-
entált formában. A szemétszállítási rendszer 
átalakítása után azonban a Parkom már nem 
lát el ilyen feladatokat, teljes mértékben át-
vette a hulladékkezelést a Sopron és Térsége 
Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 
Nonprofit Kft. (STKH) a településen. 

Az átalakítás után értelmét vesztette a 
nonprofit működés, így a képviselő-tes-
tületi határozat értelmében január 1-jétől 
már újra profitorientált cégként folytatja te-
vékenységét a Parkom. Bükön továbbra is 
mi látjuk el többek között a parkfenntartást, 
a temető karbantartását és az önkormány-
zati bérlakások kezelését, valamint építési 
ügyekbe is be fogunk csatlakozni – tudtuk 
meg Holpert Mónika ügyvezetőtől. 

Az átalakulás után a Parkom Kft. már vállal 
külsős megbízásokat is, főként Bük környe-
ző településeiről. A megrendelhető munkák 
között szerepel fűnyírás, parkfenntartás és 
akár kivitelezési munkák is. Vadas Krisztina

Készül a fűtött buszváró

építészmérnök-kivitelezőtől. Az építésnél 
vasbeton- és acélszerkezetekkel, valamint 
üvegfalakkal dolgoztak a szakemberek. 

Aki arra jár, láthatja, hogy már majdnem 
teljesen készen van a váróterem, már csak 
az utolsó simítások vannak hátra. Gácsi Jó-
szef elmondta: még néhány apróság maradt 
hátra, amelyekkel hamarosan végeznek. 
Ilyen például az ülőpadok felszerelése, vala-
mint néhány esztétikai munka. 

Korábban Baranyai Róbert alpolgármes-
tertől megtudtuk, azért nem épült meg már 
korábban a váróterem, mert két közbeszer-
zési eljárás is eredménytelenül zárult az ügy-
ben, a harmadik pályázati kiírásra érkezett be 
olyan anyag, amelyet elfogadhatónak talált 
a képviselő-testület. A buszváró átadásáig a 
régi helyükről indulnak a buszok, de ez sem 
marad már sokáig így, hamarosan visszaáll a 
régi-új rend.

Vadas Krisztina

Birkózó verseny
Az elmúlt öt évben mindig az év végén, 
így 2017. decemberében ismét meg-
rendezték a már hagyománnyá váló 
Bükfürdő Castrum-Sec kupa szabad-
fogású birkózóversenyt. Az idei évben 
már nemzetközivé vált a rendezvény. 
Tíz csapat, kilencvenkilenc versenyző-
je csapott össze a szőnyegen.
A verseny előtt, a bemelegítéskor már lát-
szott, hogy a versenyzők nagyon komo-
lyan veszik a készülődést. A verseny kez-
detén Szabó András klubelnök üdvözölte 
a csapatok versenyzőit, vezetőit, majd fel-
kérte Dr. Németh Sándort a verseny meg-
nyitására. Két szőnyegen folyamatosan 
folyt a küzdelem. A büki csapat13 fővel 
indult a versenyen. A fiúk kitettek ma-
gukért és derekasan küzdöttek. Minden 
büki induló éremnek örülhetett a végén.
Az újoncok is nagyon ügyesek voltak és 
szép győzelmeket arattak, dacára annak, 
hogy még csak szeptember óta gyako-
rolják ezt a nemes sportot.
A büki csapatból aranyérmes lett Szanyi 
Brúnó, Boros Márk és Kiss László. Ezüstér-
met nyert, Szanyi Gábor, Szanyi Zénó, Bur-
ka Sándor és Kovács Márton. Bronzérmet 
szerzett Bodorkós Márk, Galiotti Fábió, Bo-
ros Árpád, Kajtár Gergő, Csonka Dominik, 
Csonka Máté. A csapatversenyben a ne-
gyedik helyen végzet a Büki Birkózó Club.

Szabó Gábor

Sakkverseny 
Bőben az Ernhardt panzióban a BTK sakk 
szakosztály szervezésében került sora a 
XVII. kistérségi sakkverseny 20 versenyző 
részvételével. (Bük, Bő, Csepreg, Tömörd, 
Szombathely, Gór, Mesterháza)
A hét fordulós svájci rendszerben az aláb-
bi eredmények születtek:
I. Dr. Szabó György Bő 6,5 pont
II. Farkas Attila Csepreg 5,5 pont
III. Néveri Tibor Bük 5 pont
IV. Farkas István Csepreg 4,5 pont
V. Dömötör Ferenc Bük 4,5 pont
VI. Mesterházy Ernő Bük 4 pont
Azonos eredmény esetében a Buczholcz 
számítás döntött.
Az egész napos rendezvény házi gazdá-
ja Ernhardt Benedek és felesége Margit 
asszony nagyszerű vendéglátásban ré-
szesítette a versenyzőket, amit ezúton is 
megköszönünk.

Dániel Tibor szakosztályvezető
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A Petrovics címvédésével zárult 
a XVIII. Szélesy József Teremlabdarúgó Emléktorna

A győztes csapat a Szélesy tornán

Az elmúlt évek egyik legnépesebb 
mezőnyével, 25 csapattal rajtolt janu-
ár második szombatján Bükön a helyi 
sportcsarnokban a XVIII. Szélesy József 
Teremlabdarúgó Emléktorna, amelynek 
A-csoportjában nem történt meglepe-
tés, a címvédő Petrovics Apartmanház 
nyerte az ötös küzdelmeit, mögötte 
az újonc, javarészt 1999-es és 2000-es 
születésű, főként Haladás VSE és Király 
SZE-focistákból álló AS Kóma lépett to-
vább másodikként. 

A B-csoportban nem igazán akartak 
potyogni a gólok, és a szálak is alaposan 
összekuszálódtak, végül a Rábapaty és a 
Savaria Kartel jött ki legjobban a körbeve-
résekből. A C-csoportból a két esélyes, a 
megyei I-es kőszegi együttesre építő Sö-
röskupak, valamint a csepregi játékosok-
ra alapozó Steva került a középdöntőbe, 
míg a D jelű ötösben hibátlan mérleggel 
a büki Black Jack bizonyult a legjobbnak, 
az Anonim FC Padrino előtt. A vasárnap 
délelőtti E-csoportból hárman is tovább 
léptek, a Casablanca és a Colonia mellett 
a Pityu FC; a legjobb tizenkettő mezőnye 
a csoportharmadikként szintén továbbjutó 
Csepreggel egészült ki. A középdöntők I-es 
és II-es csoportjaiban nem született megle-
petés, a Petrovics és a Colonia is magabiz-
tosan hozta trióját, miként a Black Jack és a 
Pityu FC is. Az egyenes kieséses szakaszban 
mind a négy középdöntős csoportgyőztes 
állva maradt, a Coloniának ment ez legne-

hezebben, büntetőkkel. Az elődöntők is és 
a finálé is szoros csatákat hoztak, végül az 
összeszokott Petrovics, ha nem is egyköny-
nyen, de legyűrte a nagyot küzdő, fiatalos 
Coloniát, és ezzel 2017 után 2018-ban is el-
hódította a vándorserleget. A bronzérmet a 
Pityu FC futballistái nyakába akasztották, a 
tavalyi döntős Black Jacknek idén a negye-
dik hely jutott. 

Elődöntők. Colonia-Black Jack 2-2, bün-
tetőkkel: 3-2, Petrovics-Pityu FC 5-3. Bronz-
mérkőzés.  Pityu FC-Black Jack 3-3, bün-
tetőkkel: 5-4.  Döntő.Petrovics-Colonia 
4-2.  Végeredmény: 1. helyezett: Petrovics 
Apartmanház, 2. helyezett: Colonia, 3. he-
lyezett: Pityu FC, 4. helyezett: Black Jack. Kü-
löndíjak. Legjobb kapus: Sipos Gábor (Pityu 
FC).  Legjobb játékos:  Wertetics Szilveszter 
(Colonia). Gólkirály: Gugcsó Benjamin 7 ta-
lálattal (Black Jack). 

A tornagyőztes Petrovics Apartmanház 
csapata: Petrovics János, Sándor Tamás, Jó-
zsi Zoltán, Németh Zoltán, Németh Gergő, 
Szandi Gábor, Savanyó Gábor, Szabó Péter, 
Hajós Attila, Pántos András, Kiricsi Olivér, 
Horváth Márton. 

Díjátadók voltak: Az elhunyt özvegye: – 
Szélesy Józsefné, Jutka néni; Bük Város Pol-
gármestere – Dr. Németh Sándor; az MLSZ 
Vas Megyei Igazgatóság társadalmi elnök-
ségének elnöke – Prof. Dr. Gadányi Károly; 
és a Büki TK Tiszteletbeli elnöke: – Dr. Né-
meth István.

Falussy Péter

Taroltak a kőszegiek 
a teremfoci kupán

Harminc csapat mérkőzött meg egymás-
sal az ötödik Sportbüfé Teremlabdarúgó 
Tornán. A végeredmény mindenki számá-
ra meglepetés lett, hiszen egy új induló 
csapat bizonyult a legjobbnak.
Idén már ötödik alaklommal zajlott le a Sport-
büfé Teremlabdarúgó Torna a büki sportcent-
rumban. A szervező, Kovács Zoltán maga 
sem gondolta volna, hogy az évek során ek-
kora méretűvé növi ki magát a rendezvény. 
De nemcsak volumenében, hanem színvona-
lában is sokat nőtt a torna, az idén már remek 
csapatok és kiváló játékosok léptek a pályára. 
De nemcsak a résztvevők tekintetében lett 
népszerűbb a rendezvény, a nézők is szép 
számmal látogatták a meccseket. Egyes idő-
sávokban teltház volt, több száz belépőjegy 
elfogyott. A három napig tartó mérkőzések 
után végül a döntőbe a szombathelyi Pepe 
Team és a kőszegi Csikar Csárda csapata ju-
tott be, nem kis meglepetéseket okozva a 
nézőknek és a bíróknak egyaránt. A kőszegi 
csapat idén először nevezett a tornára, és 
magabiztos játékukkal meg sem álltak az első 
helyig.  A döntőben a 2x10 perc során nem 
született döntés, 3:3-as döntetlen után hete-
sekkel dőlt el a kupa sorsa. A végeredmény 
még magukat a játékosokat és edzőjüket is 
meglepte, ugyanis kiderült, hogy nem egy 
összeszokott, állandó csapat a kőszegieké.
Bezdi István, a Csikar Csárda és Panzió csapat 
„edzője” a torna után elmondta: a fiatalokból 
álló csapatban korábban már felvetődött, 
hogy különböző teremlabdarúgó mérkőzé-
seken induljanak, idén pedig tettekre váltot-
ták az elképzeléseket. A Csikar Csárda győzel-
mével tehát a Pepe Team a második helyet 
szerezte meg, harmadikként a keszthelyi Lap-
Land, negyedikként pedig a Celldömölki Fu-
ter Tűzifa csapata végzett. A tornán azonban 
nemcsak a legjobbnak járó kupáért zajlott a 
küzdelem, ezen felül több díjat is átadott dr. 
Németh Sándor, Bük polgármestere. A Leg-
jobb mezőnyjátékos címet Hanzl Máté, a Fu-
ter tagja érdemelte ki, gólkirály a Pepe Team-
ben játszó Németh Balázs lett. Nem meglepő, 
hogy a legjobbnak a győztes csapat kapusát 
találták, Szalay Gábort is különdíjjal jutalmaz-
ták. A Legjobb fiatal játékos  Nagy Bence, a 
Pepe Team tagja lett. 
Újításként a szervezők All Star Teamet is avat-
tak,a különdíjazott játékosokon túl Nagy Ger-
gő (Lap-Land), Máthé András (Futer), és Jago-
dics Márk (Csikar) került be a legkiválóbbak 
közé.  Vadas Krisztina
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CARAMELL BÁL 2018.
Február 3-án rendezi meg első jótékonysági bálját a Caramell Premium Resort****superior.  
A rendezvény karitatív célja a Kőszegi SOS Gyermekfalu támogatása. A bál fővédnöke  
dr. Hende Csaba, országgyűlési képviselő, az Országgyűlés törvényalkotásért felelős alelnöke lesz.

A nyitó táncot a szombathelyi LORIGO TSE bajnok párosai mutatják be, melyet a szalonzenével 
kísért kitűnően komponált gálavacsora követ. A jó hangulatot a Perfect Show Band Zenekar  
garantálja. Éjfélkor tombolahúzással hívjuk fel a figyelmet a jótékonysági célra.

Támogatói belépőjegy ára: 15 000 Ft (A jegy ára tartalmazza a gálavacsora valamint a báli programokon való részvételt.)

Időpont: 2018. február 3. (szombat) 19.00 óra
Helyszín: Caramell Premium Resort **** superior • H-9740 Bükfürdő, Európa út 18.
Dress code: Semi Formal (báli elegancia)

Részvételi szándékát és felmerülő szállásigényét kérjük 2018. január 30-ig  
jelezze nekünk az event@caramell.hu e-mail címen vagy a 94/558-030-as  
telefonszámon. 

Szeretettel várjuk!
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