
alacsonyabb összegekkel számoltak, hogy 
inkább pozitív meglepetés érje a várost, 
mintsem túlköltekezzék magukat. Összes-
ségében, minden forrást beleértve 3 milli-
árd forint bevételi főösszeggel kalkulált a 
városvezetés.

A polgármester elmondta: 2017-ben a 
folyamatban lévő beruházások befejezé-
se és a tartalékolás volt a cél, hiszen már 
körvonalazódott, hogy 2018-ban számos, 
nagy léptékű fejlesztés is elindulhat Bü-
kön. Hozzátette: valamennyi komolyabb 
pályázaton nyert az önkormányzat, de 
kisebb fejlesztések is várhatók. Ezekhez 
az előkalkulációk szerint csaknem másfél 
milliárd forint önerőt kell biztosítania az 
önkormányzatnak. 

A nagyobb beruházások közé tartozik 
például a bükfürdői városközpont kiépí-
tése, az iparterület fejlesztése, a Városháza 
parkjának rekonstrukciója. A kisebb mun-
kálatok közt szerepel a Kossuth utca északi 
részének fásítása, Torkos sor és a Széche-

Költségvetés, testületi ülés és közmeghallgatás

nyi utca „hátsó” részének közmű cseréje és 
további önkormányzati lakások felújítása. 

A tájékoztató után a megjelentek kap-
tak lehetőséget, hogy ismertessék a város-
vezetéssel a felmerülő, mindennapi prob-
lémákat, esetleg javaslatokat is tegyenek 
azok megoldására. A felszólalók közül töb-
ben kiemelték: a lakótelepi élelmiszerbolt 
környéke gyakran szemetes, de a városz-
szerte fel nem szedett kutyaürülék is töb-
beket zavar. Néhány közvilágítási hibát is 
jelentettek a felszólalók, és az elhagyatott 
épületek állagromlása vetett fel még töb-
bekben kérdést. A felmerült problémákra 
a polgármester tett megoldási javaslatot. 
Hozzátette: a közmeghallgatáson kívül, 
hivatali időben évközben is várják a lakók 
bejelentéseit az egyes gondokról. 

Bük város 2018. évi költségvetést feb-
ruár 15-én fogadta el a testület. A város 
bevételi és kiadási főösszege ebben az év-
ben 3.127.483.000 Ft.

Vadas Krisztina

Három lépcsőben foglalkozott Bük 
Város Önkormányzata a 2018-as költ-
ségvetéssel. Először összesítették az 
intézményi igényeket, kijelölték és 
elfogadták a koncepcióban a fejlesz-
tési irányokat. Február elsején tartot-
ta kötelező éves közmeghallgatását 
a büki önkormányzat a művelődési 
házban. A  polgármester tájékoztatta 
a jelenlévőket a város 2018-as költség-
vetésének főbb elemeiről. Dr. Németh 
Sándor elmondta: 2017-ben iparűzé-
si adóból 731 millió forint bevétele 
származott a városnak. Ez növekedett 
a 2016-os összeghez képest, az ered-
mény részben a Nestlé fejlesztésének 
is köszönhető. 

Idegenforgalmi adóból 339 millió forint 
folyt be, az összeg jelentősen emelkedett 
az elmúlt évekhez képest. A város idegen-
forgalma a közelmúltban jelentősen növe-
kedett, és kiderült: az idegenforgalmi adó 
mintegy 74 százalékát a szállodák teszik 
ki. A magánszállásadók pozíciójának javí-
tására, megerősítésére az önkormányzat 
minőségfejlesztési pályázatot írt ki. Tavaly 
hétmillió, idén már kilencmillió forintos 
keretből nyerhetnek pénzt a magánszállá-
sadók a beruházásaikra.

A 2018-as költségvetésben hasonló 
számokat állapítottak meg tervezett be-
vételként. Idén idegenforgalmi adóból 
310 millió, iparűzési adóból 630 millió fo-
rint befolyt összeget remél az önkormány-
zat. A polgármester hozzátette: valamivel 

A képviselők egyöntetűen fogadták el a költségvetést

A februári számunk tartalmából: 
A Bükfürdő Gyógy- és 2. oldal 
Élménycentrum hírei
Közösségi és útfejlesztési pályázatok 3. oldal
Farsangzáró rendezvények 4. oldal
Nyugdíjas hölgyklub Bükön 5. oldal
Szalagavató, farsang az iskolában 6. oldal
Farsang az óvodában 7. oldal

BÜKI ÚJSÁGBÜKI ÚJSÁG
A büki önkormányzat lapja
XX. évfolyam 2. szám 2018. Február 23.
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A Büki Gyógyfürdő Zrt. szervezésében 
25. alkalommal került rendezték meg 
január 27-én a Büki Fürdőbál, melynek 
az idei évben a Greenfield Hotel Golf & 
Spa****superior különterme adott ott-
hont. A bált a fürdő vezérigazgatója, 
Boros László Attila nyitotta meg, aki ösz-
szefoglalta a 2017-es év legfontosabb 
történéseit és elmondta, hogy az egy 
évvel ezelőtt elhangzott ígéreteknek 
megfelelően a hangsúlyt a fürdő mű-
ködésének ésszerűsítésére és a jövőbeli 
fejlesztések előkészítésére helyezték.

A köszöntőbeszédet követően adta 
át Németh Violetta képviselő asszony és 
Pálffy Tamás TDM-menedzser a Bükfür-
dő Turizmusáért-díjat, melyet immáron 
hetedik alkalommal ítéltek oda az arra 
érdemes személynek. A díjazott az idei 
évben Pup Vilmos, a Büki Gyógyfürdő Zrt. 
nyugalmazott műszaki igazgatója, aki 
munkásságával hozzájárult Bük, Bükfürdő 
turizmusának fellendítéséhez.

A 48 éves múlttal rendelkező Savaria 
Tánccsoport latin-amerikai táncokból 
összeállított egyvelege szórakoztatta 
a vendégeket a vacsora előtti percek-
ben, az este hátralévő részében pedig 
egy hattagú zenekar, az Acoustic Planet 
gondoskodott a jó hangulatról. 

Az idei évben, 2018. május 26-án közö-
sen szervezi meg a Bükfürdő Gyógy- és 
Élménycentrum, a Büki Művelődési 
és Sportközpont, Könyvtár, valamint 
Csepreg Város Önkormányzata az 
I. Bükfürdő-Csepreg Félmaratont. 

A nevezési díjakból befolyt összeget 
a szervezők jótékony célra ajánlják fel, 
az Együtt Ábel Egészségéért Alapítvány, 
illetve a Csepregi Óvodásokért Alapít-
vány javára.

A versenyt számos kísérőprogram színesíti 
mind Bükfürdőn, mind Csepregen. A részletek 
és a jelentkezési feltételek megtalálhatók a 
www.bukfurdo.hu honlapon.

Bük, 2018. február 14.

A Büki Gyógyfürdő Zrt. a fürdő újrapozícionálása és további sikeres működése 
érdekében hosszú távú stratégiát készít, melynek bemutatására

A fórum helye: 
Ideje: 

Büki Fürdőbál 2018

Pup Vilmosnak ítélték a Bükfürdő Turizmusáért Díjat

I. Bükfürdő-Csepreg 
Félmaraton

A zenekar a tavalyi évben több utcaze-
nei megmérettetésen is sikeresen szere-
pelt és az idén lehetőséget kaptak arra, 
hogy Olaszországban is megmutathassák 
tehetségüket.

A vacsorát követően Wolf Kati műso-
rát láthatták a bál vendégei, éjfélkor pe-
dig tombolasorsolás következett. A Büki 
Gyógyfürdő Zrt. a tombolaárusításból be-
folyt összeget jótékony célra ajánlotta fel: 
a rendezvényt követően az „Együtt Ábel 
Egészségéért Alapítvány”-nak adomá-
nyozza, segítve ezzel a hétéves büki kisfi-
út, Pukler Ábelt és családját.

Sáfár Mónika

HIRDESSEN KEDVEZŐ 
ÁRON A BÜKI ÚJSÁGBAN!
2010 óta változatlan áron!  
Most már az egész újságban színesben!
1/1 oldal 40.000 Ft + Áfa
1/2 oldal 20.000 Ft + Áfa
1/3 oldal 17.000 Ft + Áfa
1/4 oldal 12.000 Ft + Áfa
1/8 oldal 6.000+Áfa
Az ár nem tartalmazza a hirdetés 
elkészítésének díját.
HIRDETÉSI MÉRETEK
1p1 teli oldal 210x297mm (A4)
(5mm kifutó+5mm margó)
1p1 fej és lábléccel 188x247 mm
1p2 fekvő 188x121,5 mm
1p3 fekvő 188x80 mm
1p4 fekvő 188x59 mm
1p4 állló 92x121,5 mm
1p8 fekvő 92x59 mm

Kapcsolat: 06 20 431 37 37
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gármestere, Németh László elmondta: te-
lepülésükön erős közösség alakult ki, de a 
plusz forrásnak köszönhetően ezt a közös-
séget még jobban össze tudják kovácsolni. 
A pályázati forrásból a község kemencéjét 
és a közösségi tér egy részét szeretnék fel-
újítani, emellett hang- és fénytechnika be-
szerzésére fordítják az összeget.

Horváth László, a Magyar Közút Non-
profit Zrt. Vas megyei igazgatója részletez-
te: tíz centiméter vastagságban felmarják 
az útburkolatot, és két rétegben, új asz-
faltot kap a felújított szakasz. Emellett a 
megsüllyedt szegélyeket is kicserélik. Hoz-
zátette: Bükön már lezajlott a közbeszerzés, 
de még nincs konkrét időpont a kezdésre, 
viszont mindenképpen idei beruházás lesz 
– a tervek szerint tavasszal indulhat el a 
munka. 

Dr. Németh Sándor polgármestere el-
mondta: több mint 20 éve nem volt jelen-
tős felújítás ezen a szakaszon. Hozzátette: a 
2018-as költségvetésben 200 millió forintot 
különített el arra az önkormányzat, hogy az 
útfelújításhoz kapcsolódva kicseréljék az 
ivóvíz, valamint a szennyvíz csatornarend-
szerét, kerékpárutat építsenek és lesüllyesz-
szék a kritikus szakaszokat a körforgalom és 
a művelődési ház között. 

Vadas Krisztina

Humán szolgáltatások fejlesztése – Megerősítik a közösségeket

Húsz éve várt útfelújítás kezdődhet el idén

Öt település nyert összesen 200 mil-
lió forintot humánszolgáltatások fej-
lesztésére. Dr. Németh Sándor, Bük 
polgármestere vezeti a konzorciumot, 
amelynek célja, hogy megerősítsék a 
közösségeket ezeken a településeken.

Bük és négy kistelepülés, Gór, Tompalá-
dony, Bő és Chernelházadamonya alkotja 
azt a konzorciumot, amely az Európai Unió 
szociális alapja és a magyar kormány társ-
támogatásával 200 millió forintot nyert hu-
mánszolgáltatások fejlesztésére. A pályáza-
tot bemutató sajtótájékoztatón Ágh Péter, 
a települések országgyűlési képviselője ki-
emelte: a projekt segíti a közösségek meg-
erősítését az érintett településeken. 

Az öt település konzorciumának vezető-
je, dr. Németh Sándor elmondta: a február 
1-jétől indult, 24 hónapon át tartó projekt 
három fő pillérből áll. Képzéseket és men-
torprogramot indítanak a hátrányos hely-
zetű lakók felzárkóztatására, programokat 
szerveznek és ezekhez kapcsolódó infra-
struktúra fejlesztésre is lehetőséget ad a 
pályázat. Bükön a színháztermet szeretnék 
fejleszteni a keretből, amely így egy multi-
funkciós rendezvénytérré változna. Emel-
lett a nyári programok színesítése a cél. 

A sajtótájékoztatón részt vett a négy 
kistelepülés polgármestere is. Németh 
László, Gór polgármestere elmondta, hogy 
a községben az elmúlt évben sok kisgyer-
mek született, fiatalodik a lakosság, így ez a 
tendencia határozza meg a települési célo-
kat is. A pályázatból legfőképp egészségre 
nevelési programokat szeretnének meg-
valósítani, ehhez kapcsolódóan pedig a 
focipályát teszik biztonságosabbá. Emellett 
rendezvényeikre hangosítási eszközöket 
szereznek be a fennálló keretből. 

Bőben a legfontosabb cél a humánerő-
forrás fejlesztése lesz. 

Hajós Attila polgármester részletezte:. 
A képzésekkel a hátrányosabb helyzetben 
lévőket segítik, hogy könnyebben munkát 
találhassanak. A pályázat segítségével a 
községben kisebb fejlesztéseket is tervez-
nek: a kulturális szolgáltatások bővítése, 
hangosító eszközök beszerzése és külső 
tereprendezés a cél. A polgármester hoz-
zátette: egy városnak nagy szerepe van 
abban, hogy felkarolja a környékbeli kis-
településeket, hiszen így közösen jelentős 
eredményeket tudnak elérni. A büki térség-
ben látszik, hogy ez jól működik. 

A 194 lakosú Chernelházadamonya pol-

Mintegy öt kilométeren újulnak meg a 
Magyar Közút kezelésében lévő útszaka-
szok Bük és Csepreg térségében. A mun-
kálatok során az útburkolat, valamint a 
szegélyek rekonstrukciója történik meg.

A Bükfürdő felől Bük irányába autózók 
már láthatták a Magyar Közút Nonprofit 
Zrt. kihelyezett tábláját, amely az útfelújítá-
si programot hirdeti. A Fejlesztési Miniszté-
rium támogatásával összesen mintegy 2,5 
kilométeres szakaszon újítják fel a közút 
kezelésében lévő utat. 

A fejlesztést sajtótájékoztatón jelentették 
be, amelyen Ágh Péter országgyűlési képvi-
selő elmondta: az elmúlt évek legnagyobb 
Észak-Vas megyei útépítési beruházása az 
M86-os gyorsforgalmi út megépítése volt, 
most pedig a rávezető főutak rekonstrukciója 
van soron. Bük tekintetében kiemelte: nem 
mindegy, hogy milyen közegben fogadjuk az 
ide érkező vendégeket, ezért az sem mind-
egy, hogy milyen az utak állapota a városban. 

Tompaládonyban a hagyományos ren-
dezvények színvonalának növelése, vala-
mint eszközbeszerzés a cél. 

Emellett a művelődési ház infrastruktú-
rájának kisebb bővítése szerepel a tervek 
között – részletezte Hodvogner László pol-
gármester.

Vadas Krisztina

Közösen, együtt
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Már napok óta folyt az előkészítése a büki 
hagyományos disznóölésnek, melynek 
megszokott színhelye a Koczán ház udvara. 
Összeszokott csapatok intézték a pörzsö-
lést, a darabolást, a hús sütést, a kolbász és 

Modernek, szépek, otthonosak a büki 
szociális bérlakások. Az elmúlt években 
folyamatosan felújították a bérlakáso-
kat. A Nagy Pál utcában két lakás újult 
meg a közelmúltban, így mostanra már 
mind megfelelek a modern kor köve-
telményeinek. Mindezt az önkormány-
zati pozitív döntésnek és a Parkom Kft. 
munkájának köszönhető.

16 szociális bérlakása van jelenleg a büki 
önkormányzatnak. Az ingatlanok az évek 
során elhasználódtak, állapotuk romlott, 
ezért a képviselő-testület komplex bérla-
kásfelújítási programot indított, az elmúlt 
években több ütemben végezték a mun-
kálatokat a lakásokban. A közelmúltban a 
Nagy Pál utca 8. szám alatt található tömb 
két földszinti lakása újult meg. A csaknem 
negyven négyzetméteres lakások már vár-
ják az új bérlőiket.

Taródi Lajos a Szociális és Egészségügyi 
Bizottság elnöke elmondta: az egyik lakás 
évek óta lakatlan volt, ezért teljes tatarozást 
végeztek rajta mintegy 3,5 millió forintból. 
A másik lakás nemrég üresedett meg, az 
jobb állapotban volt, így kisebb felújítási 
munkák voltak csak szükségesek. Mindkét 
ingatlan egy konyhából, egy fürdőszobá-

Torkos csütörtöki torkoskodás

Újabb két szociális bérlakás újult meg 

hurka töltést, a zsírsütést, a káposzta főzést. 
A közös munka eredményét aztán délután 
a kóstoló jegyesek kipróbálhatták. A far-
sang közbeni és végi torkoskodást aztán 
húsvétig lehet kipihenni. Varga Zsolt

ból, egy nagy, csaknem 30 négyzetméteres 
szobából, valamint kis háztartási helyiség-
ből áll. 

Ahogy azt az elnevezés is mutatja, a 
szociális bérlakásokra olyan Bükön élő em-
berek pályázhatnak, akiknek élethelyzete, 
esetleges hajléktalansága indokolttá teszi a 
bérlakás megítélését. 

Aki elnyeri, az valóban egy kellemes ott-
honba költözhet be, ugyanis a felújítások 
során új nyílászárókat, új burkolatokat kap-
tak a lakások. Emellett az egyik lakásban a 
konyhabútor is teljesen új, még senki sem 
nyitotta ki a fiókokat. A melegről mindkét 
lakásban a szintén új, fatüzelésű kandallók 
gondoskodnak, amelyekkel akár az egész 
lakás befűthető. Korábban a háztömb 
homlokzatát és környezetét is felújították, 
így a lakókörnyezet kellemes, kulturált. 

Taródi Lajos hozzátette: ezekben a bér-
lakásokban nem a teljes összkomfort meg-
teremtése a cél, hanem az, hogy megfelelő 
körülmények között megtanuljanak ma-
gukról gondoskodni, és legfőképpen spó-
rolni a bérlők. Például ezért nincs gáz sem 
bevezetve, ugyanis a fatüzeléssel sokat ta-
karíthatnak meg a rezsin. 

Vadas Krisztina

Kolbásznak való, akik készítik: Nagy László, Szabó József, Balogh Jenő, Kovács Ferenc

Jubileumi Iparosbál
Az idei évben ünnepli a Büki Iparos-
kör megalakulásának 110 éves évfor-
dulóját. 

Az iparosok a hagyományos báljukat a 
Fürdő étteremben rendezték. A házigaz-
da Németh Sándor Dazsa üdvözölte a bál 
vendégeit, aki az idén a megszokottnál 
nagyobb létszámban jöttek el a rendez-
vényre. Hagyomány az is, hogy a telepü-
lés vezetője nyitja meg a bált, Dr. Németh 
Sándor polgármester megemlékezett az 
évfordulóról, s bejelentette: a város segít-
séget nyújt ahhoz, hogy az évfordulón 
az iparosok egy kiadványt készítsenek a 
110 éves múltról. A kör elnöke felhívással 
fordult a bükiekhez, hogy segítsék a kiad-
vány létrejöttét, a régi mesterleveleket, 
dokumentumokat, fényképeket a városi 
könyvtárban lemásolják, és a dokumen-
tum a könyv részévé válhat.

A kiadós vacsorát követően Nagy 
Feró forrósította fel a hangulatot. A szín-
padon vele énekelték a régi nagy sláge-
reket. Majd a két asztalt megtöltő tom-
bola tárgyakat sorsolták ki.

Varga Zsolt

Tűzifával segítették  
a rászorulókat

Senkit sem hagytak fázni Bükön: a 
2017-18-as téli szezonban összesen 
64 embert támogatott szociális tűzi-
fával a képviselő-testület.

Az előző évek gyakorlatához hason-
lóan, idén is szociális tűzifával segítette 
az önkormányzat a Bükön élő, rászoruló 
embereket a téli hónapokban. Összesen 
133 köbméter fát osztottak szét az arra 
jogosultak között. A képviselők négy 
alkalommal döntöttek a beadott kérvé-
nyekről, amelyek közül csaknem az ösz-
szeset pozitívan bírálták el. 

Először a fűtésszezon elején, novem-
ber 27-én adtak tűzifát, akkor 34 ember-
nek 68 köbméternyit osztottak ki. Majd 
karácsony előtt újabb 18 embernek 
ítéltek oda 36 köbméternyi fát. Január 
végén újabb 19 köbméter elosztásáról 
döntöttek a képviselők, ebből 8 ember 
részesült. A fennmaradó 10 köbméter 
mennyiséget a legutolsó körben, febru-
ár 8-án újabb négy embernek adták oda, 
így összesen 64 ember fűtési gondjai ol-
dódtak meg az önkormányzat segítsé-
gével ezen a télen. Vadas Krisztina
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Vargáné Patthy Erzsébet tanítónő (Zsóka 
néni) 40 év munkaviszony után 2017-ben a 
tanév végén köszönt el az iskolától, kis tanít-
ványaitól. Ám nem sokáig volt meg közösség 
nélkül, csak éppen korosztályt váltott. Kisgye-
rekek helyett most a nyugdíjas hölgyeket vet-
te célba, s hozott létre számukra egy klubot.

Mikor, hogyan fogalmazódott meg ben-
ned a klub gondolata?

Igazából már régebben is gondoltam rá. Egy-
szer Borosné Etával beszélgettem egy ökumeni-
kus szeretetvendégségen az evangélikus gyüle-
kezeti házban arról, hogy össze kellene fogni a 
hölgyeket. Sok a magányos, egyedülálló, de aki 
családban él, annak is jólesik néha a kikapcso-
lódás, a találkozás régi ismerősökkel, barátokkal. 
Azt gondoltam, ha van nyugdíjas férfiklub, aho-
vá az apukám is hosszú-hosszú éveken át járt, 
össze lehetne a nőket is fogni. A férfiak szom-
batonként találkoznak, beszélgetnek, kártyáz-
nak. A női klub működését egy kicsit másképp 
gondoltam, több programmal, tartalommal. 
Bementem a művelődési házba, s először Haiz-
ler Lászlóné Beával, az intézményvezető-helyet-
tessel beszéltem, ő örült a kezdeményezésnek. 
Egyeztettük az elképzeléseinket, s szeptember 
20-án már meg is alakult a klub. 

Büki Nők Klubja – ez a név, vagyis nemcsak 
nyugdíjasok lehetnek a tagok?

Természetesen nem, vannak fiatalabbak is, 
akik munka mellett, család mellett jönnek a fog-
lalkozásokra, ha éppen idejük, kedvük van rá. És 
hogy igény volt egy ilyen jellegű társas klubra, 
azt mutatja, hogy már az alakulásra nagyon so-
kan jöttek el.

Rendkívül sokszínű a program, s a kéthe-
tenkénti rendszeres összejövetel meg is kíván-
ja a változatosságot.

Az első foglalkozásra már több ötlettel men-
tem, s természetesen a hölgyek is sok mindent 
ajánlottak. Így aztán valóban széles a paletta. 
Azt is mondhatom, hogy a művelődési központ 
is profitálhat belőlünk, hiszen nem egy alkalom-

Nyugdíjas hölgyklub Bükön
mal mi biztosítottuk a résztvevők jó részét a kü-
lönböző rendezvényeken. 

Az éves program tervezésekor is maximá-
lisan figyelembe vettétek a művelődési ház 
programjait.

Igen, ez tervünk is volt. Sokan vannak úgy, 
hogy érdekelné őket egy-egy program, de 
egyedül nem indulnak el, viszont ha tudják, 
hogy sok klubtag lesz ott, már szívesebben el-
indulnak otthonról.

Az eddig megvalósult programok alapján 
már mondhatjuk, hogy sikeres a klub?

Igen, kb. öt hónap telt el a megalakulásunk 
óta, azóta legalább 12 programunk volt. Tar-
tott már előadást Vágási Andrea doktornő az 
egészségről, Dr. Holtai Zoltán újraélesztési be-
mutatót és gyakorlatot vezetett, fogyasztóvé-
delmi előadást hallhattunk, melynek témája az 
időskorúak, mint fogyasztók, különös tekintettel 
az árubemutatókra. Többször voltunk színház-
ban Szombathelyen és Sopronban is, kirándul-
tunk Győrbe az adventi vásárra, a szombathelyi 
Székesegyházban karácsonyi hangversenyen 
jártunk. Meglátogatott bennünket a Mikulás 
is, kézműves foglalkozáson ügyeskedtünk az 
adventi időszakban. A múlt héten a Napsugár 
játszóházban bowlingoztunk, itt 14-en voltunk, 
s olyan jól sikerült a délután, hogy márciusban 
már megismételjük. És persze a programok kö-
zött sok „hazai” program, előadás, hangverseny, 
író-olvasó találkozó is szerepelt.

Hányan vagytok, s kik segítik a munkát?
Kb. 40 fővel működik a klub, de bárkit szí-

vesen látunk akár egy-egy programunkra is. 
Tagdíj nincs, a felmerülő költségeket ki-ki ala-
pon fizetjük. Szeretettel látjuk a férjeket is, fő-
leg színházba már többen is velünk tartottak. 
Sokan segítenek, van, aki a szervezésben, van, 
aki a kézműveskedésben, Badankó Pálné Erzsi 
pedig egy Facebook-oldalt hozott létre, amely 
mindenki számára elérhető, így mindenkihez 
időben eljuthat az üzenet, illetve véleményt is 
lehet ily módon is cserélni.

A hölgyklub vezetője

Emeljünk ki kedvcsinálónak is néhány jö-
vőbeni programot!

Február 21-én délután a Szily János Látóga-
tóközpontba megyünk Szombathelyre a Püspö-
ki Palotába. Nőnapi bulit tartunk, Nordic Walking 
bemutatón veszünk részt, és persze gyakoroljuk 
is a botok használatát, kerékpártúrát szervezünk 
Csepregbe, túrát a Kneipp-parkba, kirándulást a 
Fertő tóra hajókázással, szerepel több színházi 
előadás többek között a fertőrákosi barlangszín-
házba is, ezekre a jegyelővételt már szervezem, 
megismerkedünk majd a golfozás alapjaival, 
Kútvölgyi Erzsébet anyák napi műsorára is me-
gyünk néhányan a Püspöki Palota dísztermébe. 
És a programok között ott szerepelnek termé-
szetesen a helyi rendezvények is. 

Zsóka precízen dossziéba rendezte a klub 
működésének eddigi iratait, a programok el-
számolását, a résztvevők névsorát. Így kapásból 
mindent elő tud venni az érdeklődők számára. 
A klubtagok ezúton is köszönik neki áldozatos 
munkáját, elkötelezettségét. 

Mit is kívánhatnánk a hölgyeknek? Élvezzék 
az együttlétet, gazdagodjanak a programok 
által. 

Galambos Ferencné

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

1. Csütörtök Dr. Szilasi Imre
2. Péntek Dr. Szilasi Imre
3. Szombat Dr. Szilasi Imre
4. Vasárnap Dr. Szilasi Imre
5. Hétfő Dr. Kator Miklós
6. Kedd Dr. Szirmai László 
7. Szerda Dr. Müller András (23 óra)
8. Csütörtök Dr. Sudár Zsuzsanna 
9. Péntek Dr. Izer Ildikó
10. Szombat Dr. Szilasi Imre (24 óra)
11. Vasárnap Dr. Szilasi Imre
12. Hétfő Dr. Kator Miklós

13. Kedd Dr. Szirmai László
14. Szerda Dr. Sudár Zsuzsanna
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. Petro Andor

25. Vasárnap Dr. Izer Ildikó
26. Hétfő Dr. Kator Miklós
27. Kedd Dr. Szirmai László 
28. Szerda Dr. Izer Ildikó
29. Csütörtök Dr. Bencsik István
30. Péntek Dr. Izer Ildikó 
31. Szombat Dr. Földi Sándor
1. Vasárnap Dr. Izer Ildikó
2. Hétfő Dr. Kator Miklós
Bük, 2018. február 14.

Dr. Németh Sándor s.k., elnök

2 0 1 8 .  f e b r u á r  2 3 .     5 



Büki Újság  Büki Újság

A felnőtté válás kis szalagja

Szakközépiskolánk végzős pincér és 
szakács tanulói február 1-jén kapták 
meg ünnepélyes keretek között az 
iskolai tanulmányaik befejezését jel-
ző kis szalagot. A művelődési házban 
megjelent vendégeket – tanárokat, 
szülőket, rokonokat, barátokat – Háro-
miné Orbán Erika köszöntötte. 

Meleg szavakkal fordult a végzősök 
felé, jelezve számukra, milyen fontos mér-
földkő ez az ünnep az életükben. Pócza 
Csaba igazgató ünnepi gondolataiban a 
szalagavatók hagyományát említette és 
a kis szalag jelzés értékét fejtette ki. Jelzi, 
hogy hamarosan a gyermekből felnőtt 
lesz, a tanulóból munkavállaló. Kiknek 
szól a jelzés? A szalag büszke viselőinek 
jelzi, itt az utolsó hajrá ideje, készülni kell 
a vizsgákra. Szól a jelzés a szülőknek, fel-
nőtt a gyermekük, akit el kell engedniük, 
hogy saját lábára álljon. A külvilág felé is 
jelzi ez a kicsike jelkép, hogy viselője kö-
zépiskolás évei vége felé jár. A bensőséges 
ünnepen jókívánságát fejezte ki igazgató 
úr az ünnepelteknek. „Legyetek boldo-
gok!” – hiszen boldog az, akinek van sze-
rető családja, vannak barátai, van verseny-
képes tudása. A szülőknek megköszönte 

Ünnepi ruhában, szalaggal

támogató együttműködését és nekik azt 
kívánta, hogy jó egészségben örüljenek 
sokáig gyerekeik sikereinek. Az ünnepi 
köszöntőt a szalagtűzés felemelő percei 
követték. A diákok köszönetképpen sza-
lagot tűztek osztályfőnöküknek, Kadarkuti 
Juditnak, igazgatóiknak, szakoktatóiknak. 
Majd az ő szívük fölé is felkerültek a kicsiny 
szalagok. A végzősök nevében Orbán Gá-
bor emlékezett a diákévek legszebb, leg-
emlékezetesebb, hangulatos pillanataira, 
és mondott köszönetet tanáraiknak, szü-
leiknek, azért a gondoskodásért, amellyel 
segítették őket abban, hogy eljuthattak e 
szép ünnepig, és kérte további támoga-
tásukat. A szülők felé hálájukat egy szál 
virággal fejezték ki a diákok. Az ünnepi 
perceket a vidámság váltotta fel. A felvil-
lanó képek a kisgyermekből felnőtté vált 
fiatalokat mutatták be. A diákok álmaik 
megvalósítását jelenítették meg a színpa-
don – amikor képzeletbeli éttermükben 
megjelennek az orosz balett-táncosok, a 
tiroli táncosok, majd a magyar csárdában 
húzzák a nótájukat. Nagy tetszést arattak 
műsorukkal! A szalagavatói vacsora és bál 
a Fürdő étteremben folytatódott. 

Baloghné Simon Erika

Farsangi  
karnevál

„Közeleg már farsang farka, vigadj 
velünk, nosza, rajta! Öltözz te is 
maskarába, siessünk a maszkabál-
ra!” – vezették be az alsósok farsangi 
mulatságát a műsorvezetők a sport-
csarnok ünnepi díszbe öltöztetett 
falai között. 

Vidám és ötletesebbnél ötletesebb 
jelmezbe bújt kisiskolások várták, hogy 
felvonulhassanak osztályonként és be-
mutassák maskarájukat társaiknak és a 
népes vendégseregnek. 

A hagyományokhoz hűen idén is 
zsűri választotta ki az általuk legjobb-
nak ítélt 3-3 jelmezt osztályonként. Bi-
zony nem volt könnyű dolguk! 

Felvonultak hercegnők, királylányok, 
katicák, robotok és boszorkányok... 
Megérkezett a szülinapi torta, az uni-
kornis, az esőfelhő több változatában 
is. A fog krém és a cukorka is jól meg-
fért egymás mellett. Megismertük az 
élet sóját és borsát is. Matula bácsi és 
nagyanyó is jelen volt, de a röntgenké-
pet is láthattuk, sőt egy balul sikerült 
kísérlet eredménye is bemutatkozott. 
A harmadikos táncos lányok lelkes 
szurkolói voltak focicsapatuknak, de 
a négy fős rock banda is sikert aratott. 
A negyedikesek szerkesztett műsorral 
készültek. A 6-1 hattyú tánca minden-
kit lenyűgözött, Kasszás Dzsesszi pedig 
mintha a tv reklámból lépett volna a 
színpadra, majd a boszorkányok banya 
bulija bíztatta tapsra a nézőket. Bud 
Spencer is fellépett a negyedikes kórus-
sal, szegény karnagynak nem kis fáradt-
ságába került rendet teremteni köztük. 

A jelmezes bemutatkozást a tom-
bolasorsolás követte, ahol a szülők és 
támogatók nagylelkű felajánlásaként 
értékes jutalmak találtak gazdára. Az 
éhes-szomjas farangozókat a büfében 
várták a finomságok. A nagy tér adta 
lehetőséget kihasználva a gyerekek ön-
feledten szaladgáltak, játszottak, és vol-
tak, akiket táncra is tudtak bírni a tanító 
nénik, hiszen Velladics Gábor játszotta 
a talpalávalót! 

Mindenkinek nagyon köszönjük, 
hogy hozzájárultak az iskola legkisebb-
jeinek sikeres farsangi karneváljához! 

Baloghné Simon Erika

Keresse a buk.hu honlapon 
a Büki TV adásait.

Minden kedden este hétkor 
új adással jelentkezünk.

A Trió TV adásait elérheti, 
később visszanézheti:

www.triotvdunantul.hu 
honlapon.
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használásával ragasztottak különféle vonzó 
dolgokat. 

Már alig várták a farsang napját. Már 
reggel jelmezben érkeztek folyamatosan 
a gyerekek a csoportba, szüleikkel együtt 
lelkesen, vidáman készültek, vették fel 
jelmezüket. Hoztak magukkal különfé-
le finomságot, süteményt, gyümölcsöt, 
gyümölcslevet, és egyéb csemegét, amit 
szeretnek. Megterített asztal várta őket, 
ahova folyamatosan leülhettek a délelőtt 
folyamán és megkóstolgatták a finomsá-
gokat. Természetesen mértékkel, hisz az 
ünnepi ebéd is ránk várt! A csoportokban 
az idén a betegségek miatt főként zárt kör-
ben farsangoltunk, a szülők reggel elhozták 
gyermekeiket, és csak egy-egy csoportban 

Farsang az óvodában és a bölcsődében
„Farsang van, farsang van,
Járjuk a táncot gyorsabban!
Förgeteges ez a bál,
még a ház is muzsikál.”

Gyárfás Endre 

A farsangi időszak az idei évben bizony 
rövidebb, mint az elmúlt években. Víz-
kereszt napjától húshagyó keddig tartó 
időszak, bálok, lakodalmak ideje. Ham-
vazó szerdával viszont megkezdődik a 
nagyböjti idő, amely az elcsendesedés 
ideje. 

Az óvodában február 9-én rendeztük 
meg a farsangot. Minden csoport lázasan 
készülődött erre a napra. Szó szerint is ve-
hetjük, hisz nagyon sok beteg kisgyermek 
nem tudott részt venni az előkészületek-
ben és e vidám napon, amint meggyógyul-
nak a hétfőn-kedden is lehetett farsangolni, 
beöltözni bohókás jelmezekbe, álarc mögé 
bújni, kipróbálni, mikor nem vagyok én, ha-
nem valami más szerepébe bújunk, vajon 
milyen az? Az elmúlt két hétben sok-sok 
érdekes dolgot készítettek az óvodapeda-
gógusok a gyermekekkel: pl.: a csoport-
szobájuk díszítéséhez színes füzéreket 
ragasztottak, műanyag kanálból bohócot 
varázsoltak elő, díszítettek legyezőt, egész 
alakos bohócot festettek, szemüveget dí-
szítettek, poháralátétet készítettek, farsan-
gi képeket színeztek, festettek álarcokat, 
színes papír, papírtányér, krepp papír fel-

maradtak itt rövid időre. A csoportban mi-
után mindenki megjött, megkezdődött a 
jelmezes felvonulás, mindenki bemutatko-
zott, majd tréfás játékok következtek, de a 
közös tánc sem maradt el. A gyerekek na-
gyon jól érezték magukat, sokat nevettek, 
tréfálkoztak, megcsodálták egymást, jókat 
nevettek… Ez az időszak lassan a tél végét 
is jelentheti, talán sikerült a sok – sok vidám 
gyermekarccal elűzni a tél szomorúságát, 
egyhangúságát, és jön a kikelet, ébred a 
természet.

„Maskarások, bolondok,
Rázzátok a kolompot!
Takarodjon el a tél, 
Örvendezzen, aki él!”

Sarkady Sándor
Pócza M. Gabriella
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Megyei elismerést kapott 
Pintér Anikó

A magyar kultúra napja alkalmából ismét 
átadták a dr. Kiss Gyula Kulturális Egyesü-
let díját, amelyet idén többek közt Pintér 
Anikónak ítéltek oda. A büki népdalé-
nekes számos más szakmai elismerést is 
magáénak tudhat kiemelkedő munká-
jáért, amelyet a magyar népzene továb-
börökítéséért végez. 

A Dr. Kiss Gyula Kulturális Egyesület idén 
már 24. alkalommal adta át a Közösségi Kul-
turáért Díjakat a magyar kultúra napjához 
kapcsolódóan Szombathelyen, a Megyehá-
zán. A díjjal idén Pintér Anikó népdalénekest 
is kitüntették, aki több népművészeti cso-
port, valamint énekegyüttes vezetője is. 

A dr. Kiss Gyula Kulturális Egyesület céljai 
közt hangsúlyos szerepet kap a Vas megyé-
ben működő, kiemelkedő szakmai és ér-
tékgyarapító munkát végző személyek és 
közösségek elismertségének növelése. Ezért 
alapították meg a Közösségi Kultúráért elne-
vezésű kitüntetést, amelyet évente, a Magyar 
Kultúra Napja rendezvénysorozathoz kapcso-
lódva adnak át. A díjra bárki felterjeszthet je-
löltet, Pintér Anikót Varga Albin, a Gencsapáti 
Hagyományőrző Néptáncegyüttes vezetője 
javasolta. Az átadó ünnepségre vendégeket 
is hívtak a kitüntetettekhez: a büki népdalé-
nekest dr. Németh Sándor polgármester és 
Tóth Tamás, a Művelődési és Sportközpont, 
Könyvtár igazgatója köszöntötte. Az egyesü-
let kuratóriuma a megye több szegletéből 
választotta ki idén a kitüntetetteket. Díjat ka-
pott többek között a felsőcsatári Rozmaring 
Horvát Nemzetiségi Énekkar, a körmendi Béri 
Balog Ádám Táncegyüttes, valamint Grego-
rits Ferenc, az ostffyasszonyfai citera- és nép-
dalkör művészeti vezetője.  Vadas Krisztina

www.buk.hu

A büki farsangi hagyományok kiemelt 
programja a farsangi jelmezes felvonu-
lás. Az is a hagyomány része, hogy a kör-
forgalomtól Németh Sándor Dazsa veze-
tésével, a büki zászlóval, a művelődési 
központba vonulnak a maskarások. A hi-
deg és a hóesés egy kicsit megtizedelte a 
résztvevőket. Mire az Atriumba érkeztek 
már nézők népes csoportja fogadta őket. 
Nika Róbert segítségével mutatkoztak 
be a szereplők. Majd egy kört tettek a 
téren, hogy mindenki megtekinthesse a 
jelmezeket.

Farsangi felvonulás

Az ördög bibliája csapat

A városi könyvtár Olvasószemüveg 
rendezvénysorozatának első vendége-
ként Ilon Gábor régész a Répce-völgy 
régészeti emlékeiről tartott előadást. 

Mesélt arról, hogy régészeti emléke-
ink attól függően keletkeznek, hogy ép-
pen ki mit visz be a múzeumba, merre 
járnak a régészek, vagy egy-egy építke-
zés alkalmával milyen ereklyét vet ki ma-
gából a föld. 

Bük környéke régészetileg sajnos nem 
feltárt, ám a környéken találtak már az ős-
korból származó leleteket. 

Például a góri Kápolnadombon tártak 
fel a víztározó építésekor őskori csont-
eszközöket, de kerültek elő színes, a len-
gyeli kultúrához tartozó cserépdarabok 
is. 1890-ben Bükön, a csepregi út mellett 
a harangedényes kultúrából fennmaradt 
edényt találtak. 

Bük határában összesen 7 régészeti le-
lőhelyet jegyeznek, egy római kori teme-
tőt a Damjanich utcában, ahol egy szarko-
fágra bukkantak. 

1972-ben Szabó József tanár úr jelen-
tett be a múzeumnak avar kori temetőre 
utaló leleteket a Marx utcából. Ilon Gábor 
nemcsak diával színesítette előadását, ha-
nem az eredetinek megfelelően elkészí-
tett, kézbe vehető szerszámokat is hozott, 
szemléltetve az őskori ember leleményes-
ségét, alkotókészségét, fantáziáját.

Markó Tamásné

Dj. Szunyogh megfelelő dalokat kevert a 
bemutatkozások alá. A zsűri döntését Horváth 
Lívia TDM menedzser, a zsűri elnöke hirdette 
ki: a csoportos jelmezek fődíját Az ördőg bib-
liája és a Tenger gyümölcsei csoport kapta. Az 
egyéni jelmezek közül Lidi néni, a térfigyelő 
kamera lett az első. Különdíjat kapott a Pi-
nokkió és Jepettó, a Cowboyok, a Rendőr és 
a rablók, az Esti mese és a Büki motorosok csa-
pat. A jelmezt bemutatót követően mindenki 
megkóstolhatta a farsangi fánkot és forró te-
ával vagy forralt borral melegíthette magát a 
szállingózó hóesésbe. Varga Zsolt

Olvasószemüveg – Régészeti 
emlékek a Répce-völgyében

MÁRCIUS 2. 18.00: Sztojka József: 
Kék az ég című kiállításának megnyi-
tója
Köszöntőt mond dr. Németh Sándor, 
Bük Város polgármestere, a kiállítást 
megnyítja Ferkovics József festőművész.
Közreműködik: Varga Krisztián, a Sok-
Szín-Pad Társulat tagja
A kiállítás március 14-ig látogatható!
Helyszín: Büki MSK Klubterme

MÁRCIUS 15 -17. 10.00 – 19.00
Vasútmodell-, makett kiállítás és börze
Belépő: 500.- Ft
Helyszín: Büki MSK Színházterme

MÁRCIUS 21.
Olvasószemüveg
12.00 Fűszermadár – rendhagyó irodalo-
móra zenével, Szabó T. Anna költővel és 
Dés András ütőssel
12.50 A fehér király – rendhagyó irodalo-
móra Dragomán György íróval
helyszín: Büki MSK Színházterme
18.00 Dragomán György – Szabó T. 
Anna – Dés András: Páros mágia
Helyszín: Büki MSK Klubterme
Belépő: 800.- Ft

MÁRCIUS 22. 10.40
„Kincsünk a víz” – Kiállítás a Víz világ-
napja alkalmából

MÁRCIUS 27. 15.30: Mesebérlet 2. 
előadása: Szülinap Aprajafalván
A Pódium Színpad zenés mesejátéka
Belépő bérleten kívül: 800.- Ft
Helyszín: Büki MSK Színházterme

A Büki MSK programjai 
2018. március
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www.bukfurdo.hu

Dr. Szalai Ferenc Labdarugó Emkékorna

Büki Birkózó Club versenyzője  
felnőtt válogató versenyt nyert

A 2009-es korosztályban a Sárvár FC, 
míg a 2006-osoknál a Haladás bizonyult 
a legjobbnak a 2008-as Dr. Szalai Ferenc 
Labdarúgó Emléktornán, amit a Büki TK 
hajdani csapatorvosa előtt tisztelegve 
február utolsó előtti vasárnapján 16 
együttes részvételével rendeztek a büki 
sportcsarnokban. 

A Büki TK labdarúgó-szakosztálya és a 
Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár 
által közösen szervezett sportrendezvény 
délelőttjén a 2009-ben született gyerekek 
zsivajától volt hangos a csarnok. Ebben a 
korosztályban is láthatóan sok ügyes játé-
kos-palánta bontogatja szárnyait, a kiseb-
beknél kilenc csapat küzdött egymással. Az 
egyik csoportból a Sárvár FC, a másikból a 
Haladás VSE emelkedett ki. A döntőben az 
esélyesebbnek vélt szombathelyiek, némi 
meglepetésre, sima vereséget szenvedtek 
a Rába-partiaktól. 

Az idősebbeknél is három csapat, a Ha-
ladás, a Sárvár és a Sopron állt egy szinttel 
a többiek felett, itt végül a Simon Attila 
edzette zöld-fehérek diadalmaskodtak. A 
Büki TK ősszel alakult utánpótlás csoportjai 
szépen fejlődnek, de még sok munka vár 
rájuk, hogy eljussanak a kívánt szintre. 

Eredmények. 2009-es korosztály. A-cso-
port:   1. Haladás 9 pont, 2. Lukácsháza 4 
pont, 3. Büki TK I. 3 pont, Ikervár 1. pont.   
B-csoport: 1. Sárvár FC 12 pont, 2. SFAC 9 

2018.01.28-án került megrendezésre az 
első kadet és felnőtt szabadfogású vá-
logató verseny Budapesten. A szabad-
fogású férfi és női szakágban küzdöttek 
a versenyzők.

A Büki Birkózó Club 3 fővel indult a ver-
senyen. A férfiak között, Barcza Dávid, 81kg-
ban az előkelő ötödik helyen végzett. 

Varga Dorottya brillírozott a női mezőny-
ben, 59kg-ban három győzelemmel, az első 
helyet szerezte meg. Így még van esélye a 
felnőtt válogatottságra. Kiss László, a kadet 
korosztályban sajnos kiesett a versenyen.

2018.02.10-én, Kaposváron zajlott a te-
rületi Diák I. és Diák II. –es korosztály kötött-
fogású területi bajnoksága. Csapatunkból 
ketten vettek részt a versenyen. Csonka 

Dominik, nagyon ügyesen birkózva a Diák I. 
korosztályban, 32kg-ban, két győzelemmel 
és egy vereséggel a bronzérmet szerezte 
meg és így megszerezte a clubnak az év első 
olimpiai pontját. Szanyi Zénó, Diák II. korosz-
tályban, 50kg-ban az ötödik helyen végzett.

Szabó Gábor BBC edző

Eredményhirdtés a Szalai kupán

pont, 3. Kék Sünik 6 pont, 4 Kőszeg 3 pont, 
5. BTK II. 0 pont.   A döntőben:   Haladás 
VSE-Sárvár FC 0-3. 

A 2009-es korosztály végeredménye:  1. 
Sárvár FC, 2. Haladás VSE, 3. Soproni FAC, 4. 
Lukácsháza. 

Különdíjasok: Gólkirály:  Szabó Bálint 
(Sárvár FC). Legjobb játékos: Somfalvi Bar-
nabás (Haladás VSE)

2006-os korosztály. Eredmények: 1. Ha-
ladás 7 pont, 2. Sárvár FC 7 pont, 3. Büki TK 
3 pont, 4. Viktória 0 pont. B-csoport: 1. Sop-
ron 10 pont, 2. Kőszeg   7 pont, 3. Ikervár 

Sakk hírek
A BTK sakk szakosztály rendezésé-
ben az alábbi versenyek voltak a kö-
zelmúltban:

III. RÉPCE IFJÚSÁGI KUPA
1, Szőnye Máté Bő 6,5 pont
2,Paár Krisztián Gór 6,5 pont
3, Jánosi Rihárd Bő 4 pont

XV. TÖMÖRD KUPA
1, Farkas István Csepreg 5,5 pont
2, Néveri Tibor Bük 4,5 pont
3, Ávár Zsolt Tömörd 4,5 pont
Azonos pontszám esetében a Buczholz 
számítás döntött.

Dániel Tibor szakosztályvezető

Varga Dorottya – BBC 

0 pont.  A 3. helyért:  Sárvár FC-Kőszegi FC 
3-0. A döntőben: Haladás VSE-SFAC 3-0. A 
végeredmény:  1. Haladás VSE, 2. SFAC,   3. 
Sárvár FC, 4. Kőszegi FC.

  Különdíjasok. Legjobb kapus:  Brauer 
Bence (SFAC).  Gólkirály:  Hancz Dominik 
(HVSE).  Legjobb játékos:  Földi Zalán (Sár-
vár).

Díjátadók voltak: Szalai Luca és Szalai 
Márton, az emléktorna névadójának gyer-
mekei, valamint dr. Németh Sándor, Bük 
polgármestere. 

Falussy Péter

2 0 1 8 .  f e b r u á r  2 3 .     9 



Büki Újság  Büki Újság

Büki TK Kézilabda szakosztályának hírei

Az utánpótlás csapat

2017/18 évad őszi fordulóit követően 
szakosztályunk felnőtt NBII-es női kézi-
labda csapata az Észak – Nyugat csoport 
7. helyét foglalja el. 

A bajnokság az előző évekhez képest 
erősebb, színvonalasabb, hiszen minden 
csapat tudatában van annak, hogy az 
MKSZ stratégiája alapján akik a tabella utol-
só négy helyén végeznek kis is eshetnek a 
bajnokságból. Ifjúsági csapatunk a III. osz-
tályban versenyez, Ők a 4. helyről folytat-
ják a tavaszi megmérettetéseket. Mindkét 
csapatunk a felkészülés utolsó szakaszában 
várja az évad második fordulóit. A Büki TK 
Kézilabda szakosztálya az elmúlt években, 
főleg az utánpótlásnak köszönhetően je-
lentős játékosállománnyal bővült. A spor-
tegyesület a környékbeli iskolákkal együtt-
működve szervezi és építi az utánpótlást 
az U7-es korosztálytól egészen a Ifjúsági 
korosztályig. A Magyar Kézilabda Szövet-
ség rendszerében mostanra több mint 125 
igazolt utánpótlás játékosuk van, akik folya-
matosan versenyeznek a központi korosz-
tályos versenyeken. A jelenleg Bük, Csep-
reg, Bő, Lövő iskolák diákjaival 11 csapat 
szerepel az U9-U10-U11-U13 bajnokságok-
ban. Az edzői stábot volt és jelenlegi büki 
kézilabdázók, valamint testnevelők alkot-
ják, akiknek filozófiája szerint a gyerekeket 
nem eredménykényszer, hanem türelmes 
és alapos felkészítő fázis után lehet jó csa-
pattá és közösséggé gyúrni. Az utánpótlás 
nevelőmunka eredménye, hogy egyesüle-
tünk a Vas Megyei Kézilabda Szövetségtől 

a megye kiemelt utánpótlás központja el-
ismerést kapta.

Szakosztályunk sportfejlesztési program-
ja és szakmai munkája alapot adott annak, 
hogy Bük város önkormányzatának teljes tá-
mogatásával, TAO források felhasználásával 
egy új minden igényt kielégítő spotcsarnok 
építésére pályázhassunk. A Magyar Kézilab-
da Szövetség 2017.12.13-én hozott határo-
zatával jóváhagyta az új sportcsarnok építé-
sének első (előkészületi) ütemét, valamint 
szakosztályunk sportfejlesztési programját 
(a dokumentumok megtekinthetők Bük 
város honlapjának Sport/Hírek rovatában). 
A sportcsarnok építési program jóváhagyá-
sával kapcsolatban köszönet illeti Farkas 
Ágnest a Vas Megyei Kézilabda Szövetség 
elnökét, aki maximálisan az ügy mellé állt és 
segítette annak MKSZ általi elfogadását.

Köszönjük anyagi támogatóinknak, 
szponzorainknak és társasági adójukat fel-
ajánló vállalkozásoknak (Bük Város Önkor-
mányzata, Büki Beton Kft, Büki Gyógyfürdő 
Zrt, BETA Center Kft, GSD Kft, DKVL Zrt, MAM 
Kft, Polygomb Kft, ROTO Kft, SCHWEIZER Kft), 
hogy lehetővé tették a bajnokságokban való 
részvételünket, rendezvényeink lebonyolítá-
sát és felszereléseink beszerzését.

NBII csapataink mérkőzéseinek időpont-
jairól folyamatosan tájékoztatást adunk Bük 
város honlapjának Sport/Hírek rovatában és 
a BTK Kézilabda szakosztály Facebook olda-
lon minden kézilabdával kapcsolatos hírt 
megosztunk közönségünkkel.

Szabó Róbert, szakosztályvezető

A Büki Horgász  
Egyesület 2018

A Büki Horgász Egyesület 2018. janu-
ár 21-én tartotta vezetőség-választó 
közgyűlését.

Szabó József egyesületi elnök és az 
elnökség öt éves mandátuma lejárt. A le-
köszönő elnök rövid beszámolójában 
kiemelte az elmúlt 5 év legfontosabb 
eredményeit. Kiemelt helyen említette 
a horgásztanya felújítását, rendbetéte-
lét. Több, mint 2 év előkészítő munká-
val, valamint saját erőből, berendezték 
az épület helységeit, amely nemcsak a 
horgászoknak nyújt közösségi teret, ha-
nem más civil szervezeteknek is. Külön 
megköszönte a képviselőtestület támo-
gatását, Baranyai Róbert alpolgármester 
segítő közreműködését, aki egyúttal a 
műszaki ellenőri teendőket is ellátta. A 
művelődési ház udvarán lévő pavilont 
elszállítottuk és felújítottuk, a helyi víz-
mű villanyszerelőinek segítségével vil-
lannyal láttuk el. Megoldottuk a tó kör-
nyékének folyamatos fűnyírását, a két 
tógazda pedig gondoskodik a szemét 
és hulladék összegyűjtéséről. Öt év alatt 
több, mint 8 millió forintot költöttünk 
haltelepítésre, ivadékok beszerzésére. 
Ezt figyelembe véve minden évben 
növekedett a napijegyes horgászok szá-
ma. Több 14 éven aluli fiatal vizsgázott 
le horgászati alapismeretekből, szerzett 
jogot a horgászatra. Több alkalommal 
szerveztük meg a fiatalok részére a nyári 
horgásztábort, ezzel együtt a gyerekek 
környezettudatos nevelését segítettük. 

Megköszönte a vezetőségi tagok és 
a bizottságokban tevékenykedő hor-
gászok önzetlen munkáját. Farkas Gyula 
horgásztársammal együtt nem jelöltettük 
magunkat az új vezetőségbe, lehetőséget 
teremtve ezzel a fiatalításra. Természete-
sen szükség esetén továbbra is segíteni 
fogjuk ezután is az egyesületi munkát. 

Id. Strén Tibor jelölő bizottsági elnök 
tett javaslatot, s a közgyűlés az alábbi 
személyeket választotta meg: Csűrös 
Ádám elnök, Kajtár László és Kovács Ákos 
alelnökök, Bodrogi Ferenc, Varga Zsolt és 
Adorjánné Horváth Aliz elnökségi tagok. 
Szabó Józsefet tiszteletbeli elnöknek 
választották. A Fegyelmi Bizottság elnö-
ke Kovács Ferenc lett, a tagjai: Horváth 
László és Mórocz István. 

Szabó József, a Büki Horgász Egyesület 
tiszteletbeli elnöke

1 0     2 0 1 8 .  f e b r u á r  2 3 .



Büki Újság  Büki Újság

innovatív menürendszer segítségével temati-
kusan fedezhetjük fel a fürdővárost: az oldalon 
találunk túraútvonalakat, térképes informáci-
ókat; tippeket sportos kikapcsolódáshoz, be-

ja 2018.03.08., a benyújtási határidő 
2018.03.26. Az előző évhez hasonlóan a szo-
bakiadók az általuk a 2017. évben befizetett 
idegenforgalmi adó összegének 50%-áig 
tudnak pályázni, illetve elvárás, hogy tagja 

se fürdővárosunkról egyöntetűen pozitív volt, 
ami a helyi szolgáltatóink érdeme. 

Jelenleg a teljes büki, bükfürdői vendé-
géjszakaszám 25% – a cseh vendégektől 
származik. Az egyesület további céljai között 
szerepel a tartózkodási idő és a városunkban 
elköltött pénz összegének növelése. 

A nagyközönségi programok mellett tár-
gyalások folytak a budapesti Cseh Nagykö-
vetséggel is.

TDM hírei
Letisztult arculat, megújult tartalom, vi-
zualitás, élményígéret – ezekkel a jelzők-
kel illethetjük a Bük-bükfürdői turisztikai 
menedzsment szervezet új weboldalát, 
amely február 1-től érhető el. 

Az új struktúra felhasználóbarát, könnyen 
kezelhető és leginkább a képi világot helyezi 
előtérbe. A magyar mellett németül, csehül és 
angolul is elérhető, alapvetően reszponzív – 
azaz mobil eszközökre optimalizált honlap. Az 

Bük Város Önkormányzatának támoga-
tásával a helyi turisztikai szervezet (BBK-
TE) újra kiírja a minőségfejlesztési támo-
gatást az egyéb szálláshelyek részére. 

A pályázati kiírás várható időpont-

Január 18 és 21 között rendezték meg Brno- 
ban Csehország egyik legjelentősebb 
nemzetközi turisztikai vásárát, amelyen 
több rangos magyar fürdőváros mellett 
településünket Pálffy Tamás, a Bük, Bük-
fürdő Közhasznú Turisztikai Egyesület 
TDM és projekt menedzsere képviselte. 

A turisztikai szervezet pár év kihagyás után 
tért vissza Brnoba, ahol nagyon jó volt a büki 
stand látogatottsága. A vendégek visszajelzé-

mutatja a helyi épített örökségeket és zöld kör-
nyezetet, az aktuális és kiemelt programokat, 
továbbá egy kulináris kalandozás is csábítja a 
látogatót. Emellett természetesen szálláshely 
kereső funkció is működik az oldalon, hotelek-
től a magánszálláshelyekig mindenki helyet 
kapott. Tagjaink saját aloldalaikat maguk tud-
ják módosítani. Ebben segítséget nyújtanak 
kollégáink mindkét információs irodában. Lá-
togassanak el új honlapunkra! 

legyen a helyi TDM-szervezetnek (BBKTE) és 
a Büki Szobakiadók Szövetségének is. 

A pályázatról pontos információk 2018. már-
cius 8-án a www.buk.hu és a www.visitbuk.hu 
oldalokon lesznek elérhetők.  Horváth Lívia

Megújult Bük, Bükfürdő turisztikai weboldala – www.visitbuk.hu újratöltve 

oktatás. Az anyanyelvi tanárnő speciálisan 
a turizmusban használatos szavakra és kife-
jezésekre helyezte a hangsúlyt a tananyag 
összeállításában, amely elősegíti és meg-
könnyíti a fürdővárosba érkező cseh vendé-
gekkel történő kommunikációt. A szervező 
TDM-egyesület bízik benne, hogy a részt-
vevők már a nyári szezonban hasznosítani 
tudják a megszerzett nyelvismeretet, ami 

A korábbi évek pozitív visszajelzései-
nek, valamint a megnövekedett cseh 
vendégszám figyelembe vételével a he-
lyi turisztikai menedzsment szervezet 
ismét ingyenes cseh nyelvtanfolyamot 
szervezett a tagság számára. 

A február közepétől április végéig terve-
zett 60 órás kurzusra szép számban érkeztek 
jelentkezések, 26 fő részvételével indult az 

Elindult a cseh nyelvtanfolyam

2018. évben is lesz egyéb szálláshelyek számára kiírt pályázat

Bük, Bükfürdő a brnoi GO – REGIONTOUR nemzetközi turisztikai vásáron

tovább erősíti fürdővárosunk pozitív imázsát 
az itt pihenő cseh vendégek körében. 
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