
A Bük, Bükfürdő Közhasznú Turisztikai 
Egyesület immár ötödik alkalommal 
adta át Bükfürdő Turizmusáért díjat. 
A díjátadóra az idei évben is a Fürdő-
bálon került sor. Az elismerést minden 
évben olyan személy kaphatja, akinek 
tevékenysége nagyban hozzájárul Bük, 
Bükfürdő turizmusának folyamatos és 
lendületes fejlődéséhez. Az idei évben 
a rangos elismerést Bittenbinder Mik-
lós, a Büki Gyógyfürdő Vállalat korábbi 
igazgatója, Bük város díszpolgára kap-
ta. Tóth Tamás alelnök és Pálffy Tamás 
TDM menedzser adta át a díjat, és mél-
tatták a kitüntetett életútját.

Bittenbinder Miklós személyében az 
elnökség olyan személyt választott, aki 19 
éven át volt a fürdő első számú vezetője.

Gyermekkora óta Bükön lakik, itt járt ele-
mi iskolába, jelenleg 82 éves. Mélyépítő és 
vízügyi szakon végzett főiskolát, valamint 
vezetéselméletet tanult az ELTE-n. 1975-
ben lett a fürdő vezetője, amikor önálló 
vállalattá alakult a Büki Gyógyfürdő. Ekkor 
a fürdő már 2 szálláshellyel rendelkezett; az 
Éva Kempinggel és a Kastélyszállóval. Díja-

A Bükfürdő Turizmusáért Díjat  
2015-ben Bittenbinder Miklós kapta

zottunk első ténykedései között részt vett a 
Hotel Bük építésében is (1978). A szálloda 
kialakítása után a szálláshelyek átkerültek a 
kereskedelmi szállodai ágazathoz, hogy az 
állami kiegészítést a vendégéjszaka után a 
település megkapja. Nevéhez kapcsolódik 
a Fizioterápiás Intézet és Fogászat meg-
építése (1980). A vendégforgalom jelentős 
növekedésével szükségessé vált Bükfürdő 
megközelíthetőségének javítása. Sokat tett 
a Sajtoskál felőli út megépítéséért. Számos 
utazási irodával vette fel a kapcsolatot, egy-
ben aktív támogatója volt a Savaria Tourist 
helyi tevékenységének is. Irányítása alatt 
elérte a fürdő az évi 904.000-es látogató-
számot. Az Országos Gyógyfürdők vezető-
ségében 8 évig volt tag.

Számos további fejlesztés kapcsolódik 
az ő nevéhez is, ilyenek a bükfürdői autó-
busz-állomás, a fürdő belső és külső átala-
kítása, pl. négyrekeszes medence, úszóme-
dence, pavilonsor, parkolók, a Répce Hotel 
összekötő folyosója, valamint a Konferen-
cia Központ is. Szakemberként fontosnak 
tartotta a tapasztalatszerzést, így szlovén, 
osztrák és lengyel fürdőkkel is aktív kapcso-
latot ápolt. A jó példákat megfigyelve és 
a rossz példákból tanulva alakította a Büki 
Gyógyfürdő üzemeltetését és fejlesztéseit. 
Nyugdíjba vonulásáig, 1993-ig volt igazga-
tó. 12 kitüntetés büszke tulajdonosa köztük 
miniszteri és vállalati is van. Bük Díszpolgá-
ra, valamint a fürdő 50 éves évfordulóján 
külön emlékérmet kapott.

Napjainkban is aktívan jelen van a büki 
rendezvényeken. Véleményére a döntés-
hozók még ma is kíváncsiak. Sokat tett 
Bükért, Bükfürdőért, melynek eredményeit 
a mai napig élvezzük és használják vendé-
geink.Az egyesület logóját formázó, önma-
gában is értékes kristálytárgy Botos Péter 
üvegművész alkotása.

Megszülettek  
a költségvetés fő számai

Bük Város Önkormányzata januári ülé-
sén foglalkozott a város 2015. évi költség-
vetésével. Ekkorra már nyilvánossá váltak 
a központi költségvetés számai. Látszik, 
hogy Bük város az adóerős települések 
közé tartozik, így a kötelező feladatainak 
ellátására kevesebb pénzt kap a központi 
költségvetésből.  Az elmúlt évek eredmé-
nyeként folyamatosan növekszik a tele-
pülés saját bevétele. A tavalyi bázisszá-
mok alapján Bük város helyi adóbevétele 
895 millió forint körül várható, mely adó-
bevételek biztosítani tudják a település 
finanszírozását, marad fejlesztésekre is, és 
bizonyos nagyságrendű megtakarítást is 
lehetővé tesz. Ez a tervek szerint kb. 500 
millió forint. 618 forintot szán a testület 
a 2015-ös beruházásokra, 54 millió Ft-ot 
felújításokra. 

Március 1-jétől átalakul a szociális ellá-
tások rendszere. Több pénzbeli támoga-
tási formát megszűntet az állam. A büki 
önkormányzat az eddigi támogatási for-
mákat saját erőből is finanszírozni kívánja, 
ezért új szociális rendeletet alkot. A terve-
zet első olvasatát tárgyalta meg és fogad-
ta el a képviselő testület.

Módosították a Büki Közös Önkor-
mányzati Hivatal Szervezeti, Működési 
Szabályzatát. Két ok is van erre: egyrészt 
a törvényi változások, másrészt a hivata-
lon belüli szervezeti változások. Az épí-
tésügyi feladatok nagyrészt átkerültek a 
járási hivatalokhoz. Így az eddig önálló 
Műszaki Csoport beintegrálódik az Igaz-
gatási Csoportba. Továbbra is feladatuk 
marad az önkormányzati beruházások 
előkészítése, azok szakmai nyomon kö-
vetése.

Tóth Tamás, Bittenbinder Miklós, Pálffy Tamás

BÜKI ÚJSÁGBÜKI ÚJSÁG
A büki önkormányzat lapja
XVII. évfolyam 2. szám 2015. Február 20.



Büki Újság  Büki Újság   K é p e s  tö rt é n e t

Asszonyfarsang

Fürdőbál

TDM focikupa

Horvát bál

Iparos bál

TDM focikupa

Asszonyfarsang

Szalagavató

Felsős farsang

Szalagavató

2         2 0 1 5 .   F e b rU Á R   2 0 .



  Büki ÚjságH a s z n o s  i n f o r m ác i ó k

Bük Város Önkormányzata fontos feladatá-
nak tekinti a helyi feladatok végrehajtásában 
résztvevő civil szervezetek támogatását, ezért 
a korábbi évekhez hasonlóan 2015. évre is 
meghirdeti pályázatát azok támogatására. Az 
elbírálásnál előnyt élveznek azok a programok, 
rendezvények, amelyek a város lakossága szá-
mára nyitottak, és Bük város kulturális életét 
tovább gazdagítják a 2015. évben, különös 
tekintettel a település 750 éves jubileumához 
kapcsolódóan. Pályázati űrlapok igényelhetők 
a Büki Közös Önkormányzati Hivatalban Bük, 
Széchenyi u. 44., illetve letölthetőek az Ön-
kormányzat honlapjáról www.buk.hu (Közér-
dekű/pályázatok/kiírt pályázatok/egyéb me-
nüpontban). A pályázatok beadási határideje: 
2015. március 2. (hétfő) 11 óra 

TISZTELT   
INGATLANTULAJDONOSOK!
Felhívjuk   az ingatlan- és üzlethelyiség-tu-
lajdonosok (használók, bérlők) figyelmét, 
hogy az ingatlanukat határoló járdaszaka-
szon a hó eltakarításáról és síkosság-mente-
sítésről a környezetvédelemről szóló 9/2002 
(IX.30.), illetve a közösségi együttélés alap-
vető szabályairól és ezek elmulasztásának 
jogkövetkezményeiről szóló 13/2013 (XI.7.) 
önkormányzati rendeletében foglaltak alap-
ján haladéktalanul, ha szükséges, naponta 
többször gondoskodjanak! A tulajdonos kö-
teles az ingatlant határoló járdaszakaszt leta-
karítani, síkosság esetén – szükség szerint – a 
csúszásmentességről, hótól, jégtől történő 
mentesítésről gondoskodni! A közösségi 

együttélés alapvető szabályainak elmulasztá-
sa, megszegése esetén annak elmulasztójá-
val, megszegőjével szemben helyszíni bírság, 
illetve közigazgatási bírság szabható ki. Kérjük 
együttműködésüket az elcsúszásos balesetek 
megelőzése érdekében. Büki Közös Önkor-
mányzati Hivatal

FALUGONDNOKI BUSZ 
ÁTADÁSA IKLANBERÉNYBEN
Sikeres pályázatnak köszönhetően egy kis-
busszal gyarapodott a falu. Az ünnepélyes 
átadásra február első hétvégéjén került sor. 
A Himnusz elhangzása után Berényi Pál pol-
gármester köszöntötte a megjelent vendé-
geket. Ágh Péter országgyűlési képviselő 

hangoztatta, hogy a legkisebb is számít, hi-
szen Iklanberény a választókerülete legkisebb 
települése. Az ünnepi beszédek után Kovács 
Csaba Albert plébános megáldott a buszt. 
A 10 millió forintért vásárolt kisbusz minden 
extrával felszerelt. A legmodernebb motor 
mellett tolatókamera, sávelhagyó asszisztens 
is segíti a vezetőt a balesetmentes vezetés-
ben. Rokkant kocsi szállítására is alkalmas, a 
mozdítható üléssorral ellátott busz 9 főt tud 
szállítani. A falugondnoknak a munkakörét 
törvényben írják elő. Legfontosabb feladata a 
szociális jellegű segítségnyújtás A buszt csak 
az életvitelszerűen a településen élők veheti 
igénybe. De alkalmas a kis létszámú lakosság 
falukirándulására is.  S.H.

Pályázati felhívás civil szervezetek részére 

Kedves Olvasó! Az 1% felajánlása nem 
kerül semmibe sem, de nagyon sokat 
segít! Sajnos 10 adózóból mindössze 4 
él a befizetett adó1%-ának egyházi és 
nonprofit szervezetek számára történő 
felajánlással. Segítsen Ön is a szerveze-
teknek az 1% gyűjtésében! Köszönjük! 
Még lehetőség van a következő szám-
ban is büki szervezeteknek, hogy az 
újságon keresztül kérjenek támogatást!

A Büki Birkózó Club  2014. évben a SZJA 
1 %-ból 29.944 Ft bevételre tett szert, melyet 
a versenyzők balatonföldvári edzőtáborozá-
sára használt fel. Várjuk ebben az évben is 
felajánlásukat! Adószámunk: 18897724-1-18

Tisztelettel kérjük a Kedves Olvasókat, 

hogy személyi jövedelemadójuk 1%-ának 
felajánlásával  támogatni szíveskedjenek a 
Bük Sportjáért Alapítványt.   Az alapítvány 
adószáma : 18882359-1-18

A Sok-szín-pad Társulat ebben az év-
ben is várja a SZJA 1% felajánlásokat. Az 
elmúlt évekhez hasonlóan a SZJA-ból be-
folyt összeget a Társulat fenntartására, dísz-
letek, jelmezek készítésére, a színjátszás 
népszerűsítésére fordítjuk. Adószámunk: 
18898914-1-18 Köszönjük!

Tisztelt Olvasó! Köszönjük, hogy a Cso-
daország Egyesület célkitűzéseivel egyet-
értve a 2013. évi személyi jövedelemadó 
1 %-át felajánlották – 179 243 Ft, – és tá-
mogatták óvodánkat. A befolyt összeget 

tornaszerre, fejlesztő játékra fordítottuk. 
Kérjük, legyenek segítségünkre ebben az 
évben is. Köszönettel: Szélesy Józsefné 
Csodaország Egyesület elnöke. Adószám: 
18888379-1-18

A Bük, Bükfürdő Közhasznú Turisztikai 
Egyesület alapítása óta, számos sikeres tu-
risztikai beruházás megálmodója és létre-
hozója. Széles körben népszerűsíti az ország 
egyik legjelentősebb gyógyhelyét, és szak-
mai odaadással áll a Bükfürdőre látogató 
vendégek, valamint tagsága rendelkezésére. 
Kérjük, hogy adója 1%-ával támogassa szer-
vezetünket, felajánlásukat a tőlünk megszo-
kott, színvonalas munkával köszönjük meg! 
Adószám: 18899874-2-18

1 %-os felajánlások

Közösségi busz
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Bük Város Önkormányzatának Képvise-
lő-testülete 28/2015.(02.12.) sz. határo-
zata alapján a következő bérlakást hir-
deti meg bérbevételre:
SZOCIÁLIS BÉRLAKÁS: A lakás címe, műsza-
ki jellemzői: 9737 Bük, Nagy Pál u. 8. fsz/2. 
komfortos 71 m2, 2 szoba, 1 konyha, 1 für-
dőszoba, 1 WC, 1 spájz; A lakás alaplakbére 
és az igénybe vehető kedvezmények köre: 

A lakbér: 150,-Ft/m2/hó komfortos lakás 
esetén. A lakásbérlet időtartama: Maximum 
5 év (kevesebbre pályázni lehet). A pályázat 
benyújtásának határideje: 2015.március 6. 
10.00 óra. Pályázni az Önkormányzat tulajdo-
nában lévő önkormányzati lakások és helyi-
ségek bérletéről, elidegenítéséről, a lakbérek 
mértékéről szóló 3/2010. (II. 16.) önkormány-
zati rendelet 2. számú mellékletének kitölté-

sével, a szükséges mellékletek csatolásával 
lehet. A pályázatot zárt borítékban a Büki 
Közös Önkormányzati Hivatal (9737 Bük, 
Széchenyi u. 44.) a Szociális és Egészségügyi 
Bizottságnak címezve lehet leadni vagy pos-
tán eljuttatni. A pályázat pontos tartalma a 
http://www.buk.hu címen, valamint a Büki 
Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtáblain 
megtalálható. Szabó András, aljegyző

Pályázati felhívás önkormányzati bérlakás bérbevételére

100 ÉVE
1915. február 27-én született Káptalanvisen 
(ma Répcevis falurésze) Szabó József tanár, 
Bük és a szűkebben értelmezett Répce-vidék 
helytörténeti kutatója. A Kőszegi Tanítóképző 
elvégzését követő kétévi állástalanság, majd 
egy évi helyettesítés után 1937-ben lett a 
büki katolikus iskola tanítója, később tanár 
és igazgatóhelyettes az általános iskolában. 
Főállása mellett már fiatalon énekkart veze-
tett, színdarabokat tanított be. Az 1950-es 
években ellátta a népművelési ügyvezetői 
tisztséget is, majd évekig az 1959-ben átadott 
művelődési ház tiszteletdíjas igazgatója volt. 
Több cikluson keresztül tanácstagként is te-
vékenykedett. Fiatal korától kezdve gyűjtötte 
és lejegyezte a település és a szűkebb Rép-
cevidék néprajzi értékeit, kutatta Bük történe-
tét. A néprajzi és helytörténeti pályázatokon 
megyei és országos díjakat nyert kézirataival. 
Sok írása jelent meg a különböző lapokban, 
s eddig négy önálló kötete látott napvilágot. 
Kéziratban maradt munkáit és archív fény-
képnegatívjait 1973-ban megvásárolta Bük 
nagyközség önkormányzata. Ezeket az anya-
gokat a Büki Művelődési és Sportközpont, 
Könyvtár őrzi, s a centenáriumi évben, majd a 
következő időszakban is folyamatosan kiadni 
tervezi.

1915-ben is véres küzdelem zajlott az 
I. világháború frontjain. A Monarchia leg-

fontosabb erődrendszerének, a galíciai  
Przemyślnek az ostroma, elvesztése, majd 
visszafoglalása, a gorlicei áttörés és az orosz 
„gőzhenger” visszaszorítása óriási veszteség-
gel járt. A bevonultatott bükiek egy része is 
ekkor halt vagy sebesült meg, illetve sokan 
orosz fogságba kerültek. Szerbia kapitulált, 
de Olaszország hadba lépésével újabb front 
keletkezett, s folytak a szintén jelentős veszte-
séget okozó isonzói csaták.

10 ÉVE
2005. április 21-én alakult meg a Büki Mű-

velődési- és Sportközpont, Könyvtárban a Fel-
ső-Répcementi Többcélú Kistérségi Társulás a 
csepregi statisztikai kistérség 17 települése 
képviselő testületének egyhangú döntésével. 
A társulás tanácsa április 27-én tartott ülésén 
elnöknek Horváth Lajost, Bük polgármesterét 
választotta. 

2005. december 1-én nyílt meg a Hotel 
Caramell szálloda.

Sági Ferenc

A Büki Művelődési- és Sportközpont, 
Könyvtár tervezi az I. világháború büki 
emlékeinek megörökítését és kiállításon 
történő bemutatását. Tisztelettel kérjük 
a büki polgárokat, hogy akinek katoná(k)
ról fotója, tábori levelezőlapja, naplója, 
kitüntetése, a fronton vagy a fogságban 
készített használati vagy dísztárgya, vagy 
bármilyen más háborús emléke van, szí-
veskedjék rendelkezésünkre bocsátani. 
Várjuk az 1914. december – 1917 nyara 
között működő büki kisegítő hadikórház-
zal kapcsolatos dokumentumokat is.

Ugyancsak tervezzük, hogy az 1965-ös 
büki nagy árvízről annak ötvenedik évfor-
dulóján megemlékezünk. Tervezünk egy 
kiadványt, és ha megfelelő mennyiségű 
fénykép dokumentumot össze tudunk 
gyűjteni, akkor egy kiállítást is rendeznénk.

A különböző anyagokat a Városi 
Könyvtárba (Bük, Eötvös u. 11.) szívesked-
jenek behozni. A tárgyakat lefotózzuk, a 
papír alapú dokumentumokat digitalizál-
juk. A kiállításra, esetleg kiadványba kerü-
lő dokumentumok mellett a tulajdonos 
nevét feltüntetjük. Az eredeti tárgyakat, 
képeket, stb. a kiállítás lebontása után a 
tulajdonos visszakapja.

Segítségüket előre is megköszönve, 
tisztelettel:

Tóth Tamás intézményvezető

Büki évfordulók 2015. (II.) Felhívás

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

1. Vasárnap Dr. Szilasi Imre
2. Hétfő Dr. Bence Zsolt 
3. Kedd Dr. Szilasi Imre
4. Szerda Dr. Szilasi Imre
5. Csütörtök Dr. Bencsik István
6. Péntek Dr. Földi Sándor
7. Szombat Dr. Petro Andor
8. Vasárnap Dr. Szilasi Imre

9. Hétfő Dr. Szirmai László
10. Kedd Dr. Szilasi Imre
11. Szerda Dr. Szilasi Imre
12. Csütörtök Dr. Nagy Gábor
13. Péntek Dr. Müller András 
14. Szombat Dr. Sudár Zsuzsanna
15. Vasárnap Dr. Földi Sándor
16. Hétfő Dr. Szirmai László

17. Kedd Dr. Szilasi Imre
18. Szerda Dr. Szilasi Imre
19. Csütörtök Dr. Bencsik István
20. Péntek Dr. Müller András
21. Szombat Dr. Petro Andor
22. Vasárnap Dr. Földi Sándor
23. Hétfő Dr. Bence Zsolt
24. Kedd Dr. Bencsik István 

25. Szerda Dr. Bencsik István
26. Csütörtök Dr. Sudár Zsuzsanna
27. Péntek Dr. Müller András
28. Szombat Dr. Földi Sándor
29. Vasárnap Dr. Vágási Andrea
30. Hétfő Dr. Sudár Zsuzsanna
31. Kedd Dr. Nagy Gábor
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1989-ben a kultúrában dolgozó 
szakemberek kezdeményezésére 
a Himnusz születésnapjához kötő-
dően létrehozták a Magyar Kultúra 
Napját. Ezt követően évente, január 
22-én szinte minden magyar város-
ban megemlékeznek e napról. Giczi 
Nikoletta, Bük Város Önkormányzata 
nevében, mint a Kulturális, Oktatási 
és Sportbizottság elnöke köszöntöt-
te a közönséget. A Művelődési és 
Sportközpont, Könyvtár a „Szállj köl-
temény!” című verses, dalos összeál-
lításra várta az irodalmat kedvelőket. 
A szerkesztést és az előadást két 
fiatalember vállalta: Kelemen Zol-
tán, a szombathelyi Weöres Sándor 
Színház színésze és Varga Richárd a 
versek zenéjének szerzője és előadója. Mint 
azt Kelemen Zoltán az előadást megelőzően 
elmondta a műsor összeállításában a vezér-
motívum az egyén és a hatalom viszonya 
volt. Az eredetileg háromnegyed órás mű-
sor újabb versekkel, dalokkal kibővülve ma 
már fél órával hosszabb. A versek átölelik az 
évszázadokat és meghaladják Magyarország 
határait. Az ismertebb versek is új megfogal-
mazásban, előadásmódban hangzottak el, a 
megzenésített, ismert versek is új dallamo-
kat kaptak. 

OLVASÓSZEMÜVEG – HATÁRTALAN 
IRODALOM 750 PERCBEN
Az irodalom határtalan. Regényt, verset, is-
meretterjesztést is magába ölel. – 2014-ben 
Vámos Miklós előadásával indította a műve-
lődési ház és könyvtár „Olvasószemüveg” kez-
deményezését, amellyel az írók és az olvasók 
közvetlen találkozásának hangulatát próbál-
ta visszacsempészni rendezvényeik sorába. 
A jól sikerült program újabbak tervezéséhez, 
a folytatáshoz adott inspirációt. Ebben az 
évben ismert mai magyar költőkkel, írókkal, 
szakemberekkel kívánják egymáshoz köze-
lebb hozni az irodalmat, a tudást, az olvasókat 
és a könyvtárat. A programsorozat keretében 
5 találkozási alkalmat hirdetnek, amelyekre 
bérlet váltható 2 000,-  Ft értékben. Bérleten 
kívüli, előadásonkénti jegyár: 700,- Ft lesz, ám 
a délelőtti gyermekelőadások az ifjúság szá-
mára ingyenesek. A program:
Március 18. 8 óra – Zacher Gábor főorvos, 
toxikológus előadása iskolásoknak, délután 
17.00 órakor a felnőtteknek.
Április 14. 11 óra – Varró Dániel József At-
tila-díjas magyar költő, műfordító interaktív 

mesekoncertje költősimogató gyerekeknek 
és gyereklelkű felnőtteknek, ahol közremű-
ködik az Eszterlánc zenekar. Este 18 órakor 
író-olvasó találkozója felnőtteknek.
Május 7. 17 óra – Gyógynövényekkel az 
egészségért – a “bükki füves ember” Bükön, 
Szabó Gyuri bácsi előadása, aki úgy ismeri 
a gyógynövényeket, mint ma már nagyon 
kevesen.
Szeptember 8. 18 óra – Müller Péter József 
Attila-díjas író, dramaturg, forgatókönyvíró, 
a hazai populáris-ezoterikus irodalom egyik 
legismertebb alakjának előadása „Férfiélet, 
női sors” címmel.
November 4. 10 óra – Mutassunk Sza-
márfület! – Nagy Bandó András interaktív 
verses-dalos műsora délelőtt gyerekeknek, 
szüleiknek és nagyszüleiknek. Míg este 18 
órakor „A Kocka utcától Toscanaig” – találko-
zás Nagy Bandó Andrással program.
Bérletvásárlás: Büki Művelődési és Sportköz-
pont, Könyvtár – 9737, Bük, Eötvös u. 11.

FORGÓSZÍNPAD – (NEM CSAK) 
SZÍNHÁZ AZ EGÉSZ VILÁG
Azt, hogy nem csak színház az egész világ, 
jól bizonyítja a művelődési központ tavaszi 
programsorozata, amely gazdag és nívós 
koncertet, színházi előadásokat ígér a kultú-
rabarátok számára. A büki Sok-szín-pad Tár-
sulat által szervezett és különböző színházi 
műfajokból válogatott színi előadások mel-
lett önálló est és szabadtéri előadás egészíti 
ki e színes kulturális palettát. Palya Bea kon-
certjével a művelődési központ csatlakozott 
a Mindenütt Nő elnevezésű női alkotókat 
és női sorsokat bemutató országos rendez-
vénysorozathoz. A színházbérlet programjai:

Március 6. 20 óra – Palya Bea 
Prima-díjas, kétszeres Artis-
jus-díjas magyar népdalénekes, 
elő adóművész – A Nő – lemezbe-
mutató koncert
Március 10. 19 óra – Dunai Tamás 
Jászai Mari-díjas magyar színmű-
vész, Érdemes művész – “Szavakat 
fúvok” című önálló estje
Március 21. 19 óra – Üss a hasad-
ra! Színpad – A fölösleges fájdalmak 
kora című versszínházi előadása
Március 29. 19 óra – Martin McDo-
nagh: Vaknyugat – fekete komédia – 
a zalaegerszegi Hevesi Sándor Szín-
ház előadása
Május 2. 19 óra – Ferrum Színházi Tár-
sulás – Eugéne Ionescu: Királydráma

Május 23. 19 óra – Szó és Kép Színpad – 
Moliére: Nők iskolája
Június 6. 19 óra – Sok-szín-pad Társulat – 
Zalavári András: Allotrópia 
Június 27. vagy 28. – Oscar Hammerstein: 
A muzsika hangja – a Budaörsi Latinovits 
Színház musical előadása (szervezés alatt a 
pontos időpont)

Kedvezményesen bérlet váltható 6 000,- Ft 
értékben, amely valamennyi programot 
tartalmazza. Bérleten kívüli, előadásonkénti 
jegyár 1 000,- Ft, kivétel Palya Bea koncertje, 
amely elővételben 2 000,-  Ft, a helyszínen 
2 500,- Ft, míg A muzsika hangja elővételben 
1 500,- Ft, a helyszínen 2 000,- Ft.

Bérlet és jegyvásárlás: Büki Művelődési 
és Sportközpont, Könyvtár – 9737, Bük, Eöt-
vös u. 11. 

Bővebb információ: 06/94-558-409

A MŰVELŐDÉSI KÖZPONT TAVASZI 
RENDEZVÉNYEI:
Március 15. 10. óra – Városi ünnepség, Ko-
szorúzás. Helyszín: Bük, Templom park, 48-
as Hősi Emlékmű, Büki MSK Színházterme
Március 24. 15.30 óra – Tavaszi Mesebérlet 
– A Kuttyomfitty Társulat előadása. Egyszer 
egy királyfi – mesejáték. Helyszín: Büki MSK 
Színházterme
Április 6. 9 óra – Büki Húsvéti Vigadalom. 
Húsvéti népszokások bemutatása, tojáske-
reső verseny, Húsvéti játszóház, népi fajá-
tékok, kézműves sarok. Helyszín: Büki MSK 
Atriuma, Színházterme
Április 24-25. – Szivárvány Gyermek Nép-
tánc Fesztivál. Április 24. Bognár Szilvi kon-
cert. Április 25. Herczku Ági és a Banda le-
mezbemutató koncertje.

MAGYAR KULTÚRA NAPJA 2015.

Magyar Kultúra Napi műsor
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Bükön a báli szezont szokás szerint a 
horvátok nyitották a Fürdő étteremben. 
Ugyancsak hagyomány, hogy ezen az 
eseményen nemcsak a bükiek vesznek 
részt, hanem a környékbeli horvátok, 
barátok, ismerősök is szívesen jönnek 
szórakozni. A báli vendégeket a Büki 
Horvát Önkormányzat vezetője, Virágh 
János fogadta. A műsor „házi készítésű” 
volt: a büki Danica énekkar énekelt, Vi-
rág János harmonikán kísérte a kórust. 
A jó hangulatról az idén is a szentpéter-
fai Pinka Band gondoskodott. 

Az idén 107 éves Büki Iparos Kör is meg-
tartotta a farsangi bálját. A bált Dr. Németh 
Sándor polgármester és Németh Sándor 
Dazsa, az Iparos Kör elnöke nyitotta meg. 
A bál vendége Koós János és Dékány Sarol-

ta volt, akik egy sláger-időutazást mutattak 
be. Közben elhangzottak Koós János életé-
nek meghatározó dalai. Persze Koós János 
a tőle megszokott módon sztorikkal, tör-
ténetekkel, viccekkel is szórakoztatta a kö-
zönséget. Németh Sándor Dazsa két fontos 
dolgot említett: egyre inkább öregszik az 
Iparos Kör tagjainak átlag életkora, így még 
jobban nyitni kívánnak a fiatal vállalkozók 
irányába.

A Büki Fürdőbál résztvevői az egész me-
gyéből érkeztek, amolyan „kis megyebál” 
jellege volt. Az idei évben helyszínt váltott 
a rendezvény. Vörös Imre vezérigazgató 
javaslatára a Greenfield Hotel Golf & Spa 
lett a bál idei otthona, hiszen itt szállodai 
körülmények között lehettek a vendégek, 
és a fürdő pihenő egy részét sem kellett 

napokra lezárni a vendégek elől. A meg-
nyitóra átért Dr. Németh Sándor polgár-
mester az Iparos Bálból, ő és Vörös Imre 
vezérigazgató köszöntötte a vendégeket. 
A báli nyitótánc már megalapozta bál jó 
hangulatát. Az idén Zsédának tapsolhattak 
a bálozók, ő volt az est vendégfellépője. 
A zenét a már jól bevált Hélios zenekar 
szolgáltatta, kitűnő színvonalon. Termé-
szetesen a tombola húzása sem marad-
hatott el, fokozva a jó hangulatot. A Bük, 
Bükfürdő Közhasznú Turisztikai Egyesület 
immár ötödik alkalommal adta át a Büki 
Fürdőbálon a Bükfürdő Turizmusáért díjat. 
Az idei kitüntetett Bittenbinder Miklós, a 
Büki Gyógyfürdő Vállalat korábbi igazgató-
ja lett. Az eseményről az első oldalon egy 
külön cikkben számolunk be.

Itt a farsang áll a bál… báli összefoglalók

A farsangi időszak nem múlhat el Bükön 
az asszonyok bálja nélkül. A hagyományos 
rendezvény olyan népszerűségnek örvend, 
hogy idén is a sportcsarnok adott helyett a 
mulatságnak. A bál a csepregi Zumba lady 
latin tánctréning csoport műsorával vette 
kezdetét, amit a fürdősök népszerű sláge-
reket és rock dalokat felvonultató vidám 
produkciója követett. A televíziós csatornák 
műsoraiból, szilveszteri kabarékból ismert 
stand up comedys humorista, Szép Ben-
ce szórakoztatta eztán a már táncra vágyó 
hölgyeket. A zenét nemcsak spontán szol-
gáltatta a Spontán zenekar, hanem szinte 
megállás nélkül űzte a talpalávalót egész 

éjjel. A táncmulatságot néhány program-
rész – vendégművész, tombolahúzás – sza-
kította csak félbe. A meglepetésként érkező 
végzős szakiskolások „paso dobléja” csúcsfo-
kára lendítette az est hangulatát. A női ru-
hába öltözött fiúk és latinos férfi partnereik 
100%-osra emelték a hölgyek tetszési in-
dexét, amelynek óriási sikoltásosokkal adtak 
hangot. Sztárvendégként Hevesi Tamás ér-
kezett a színpadra, aki szerint egy életen át 
kell játszani a zenét! Fáradhatatlan lendüle-
te mindezt bizonyította is. Nem csak megé-
nekelte dalai között, hogy „mindent megte-
szek, hogy én legyek az első, hisz a fődíj egy 
csíkos napernyő”, hanem valósággá is vált, 

hiszen az éjféli tombolasorsolás fődíjaként a 
szerencsés nyertes dedikált CD kíséretében 
vehette át azt a bizonyos napernyőt. Ren-
geteg felajánlás érkezett az Asszonybálra, 
amelyet ezúton köszönünk meg minden 
kedves támogatónknak! A mindennapi 
gondokat, feszültséget a hátuk mögött 
hagyva erre a pár órára, hajnali háromig 
ropták táncot a kitartó hölgyek. A farsangi 
mulatság végén a szervezők bár fáradtan, 
de megnyugodva konstatálták, hogy a 
sportcsarnok minden fala épségben meg-
maradt, hiszen a lányok-asszonyok (minden 
felszólítás ellenére) az idén sem rúgták ki a 
ház oldalát a nagy mulatozásban. pb

Farsangoltak az asszonyok

Az Asszonyfarsang közönsége Asszonyfarsang műsor

6         2 0 1 5 .   F e b rU Á R   2 0 .



  Büki ÚjságE g y h á z i  h í r e k

A latin szó „Quadragesima” jelentése: 
„Szent Negyvennap”. 325-ben a Niceai 
zsinat már általános gyakorlatként be-
szél a Húsvét előtti negyvennapos böjt-
ről. Nagyböjt időszaka Hamvazószer-
dától Nagycsütörtök estig, a szentmise 
megkezdéséig tart. A Szent Negyven 
napnak két jellegzetessége van: előké-
szít a keresztségre, vagy emlékezetünk-
be idézi azt, továbbá hangsúlyozza a 
töredelmes lelkületet.

Nyilvános működése előtt Jézus negy-
ven napig böjtölt és imádkozott a pusztá-
ban. Minden Húsvét előtt mi is negyven 
napos böjtöt tartunk. Nagyböjt első nap-
ja Hamvazószerda. Az idei évben február 
18-ra esik. Az előző év Virágvasárnapján 
megáldott barka hamujával keresztet raj-
zol a pap minden ember homlokára: „Em-
lékezz, ember, hogy porból vagy és porrá 
leszel! Térj meg, és higgy az evangélium 
jóhírében!”

„Por vagy és a porba térsz vissza” (Ter 
3,19). „Isten intézte először ezeket a szava-
kat Ádámhoz a bűn elkövetése után. Ma az 
Egyház mondja ezt valamennyi keresztény-
nek, hogy három alapvető igazságra emlé-
keztesse: semmi voltára, bűnös állapotára 
és a halál valóságára.

A por – a hívők fejére szórt hamu – nem 
tartós, elég egy kis szellő, hogy szétszó-
ródjék: jól beszél az ember semmi voltáról. 
„Uram, színed előtt az életem semmihez 
hasonlít” (Zsolt 39,6) – kiáltja a zsoltáros. 
És az ember nemcsak hogy önmagában 
véve semmi, hanem még bűnös is, azaz 
az Istentől kapott ajándékokat Isten meg-

MEGHÍVÓ
Március 8-án a 9.30-kor kezdődő családi 
istentiszteleten (a gyülekezeti házban) a 
Keresztmetszet zenekar lép fel, illetve az 
istentisztelet után közvetlenül koncertet is 
ad. Szeretettel várunk mindenkit erre az al-
kalomra. Az istentiszteletet és a koncertet 
Egyházközségünk Ifjúsági Önkormányzata 
élőben közvetíti a buk.lutheran.hu oldalon 
a Galéria menüpont Élő adás címe alatt.

2X1%
A Fülöp Dezső Evangélikus Alapítvány célja, 
egyrészt, hogy tevékenyen hozzájáruljon a 
Büki Evangélikus Egyházközség gyermek- 
és ifjúsági programjainak szervezéséhez, 
lebonyolításához, ezen keresztül segíti a 
gyermekek és fiatalkorúak életre való felké-
szítését, értékrendjük fejlesztését, tudásuk 
gyarapítását. Számukra színvonalas szórako-
zási lehetőségeket és programokat biztosít. 

Másrészt segíti az Egyházközség tulajdo-
nában álló ingatlanok és templomi beren-
dezések (pl. orgona) folyamatos felújítását és 
karbantartását. Harmadrészt Alapítványunk 
támogatja a büki és a környező települé-
sek közösségi kulturális hagyományainak, 
értékeinek ápolását, az ifjúsági művelődés 
számára szerveződő közösségi tevékenysé-
geket, ill. lakossági művészeti kezdeménye-
zéseket, önszerveződéseket. Ugyanakkor 
– keresztény megalapozottsággal – eseten-
kénti céllal támogat rászorulókat. Ezáltal teszi 
Alapítványunk mindenki számára elérhetővé 
az általa nyújtott lehetőségeket, ill. lehetősé-
geihez mérten tud még segíteni. Ezen cél-
jainkban éveken keresztül tapasztaltuk Bük 
lakosságának anyagi és eszmei támogatá-
sát, amiért ezúton is köszönetet mondunk. 
Egyben – az adóbevallások idején – kérjük, 
hogy a jövőben is támogassák gyülekezeti 
alapítványunkat, a Fülöp Dezső Evangélikus 
Alapítványt (adószáma: 18897140-1-18), va-
lamint az egyházaknak felajánlható 1%-kal, 
kérjük támogassa a Magyarországi Evangéli-
kus Egyházat (technikai száma: 0035). 

Nagyböjt
„Figyelj reánk Urunk, s könyörülj rajtunk,
         vétkeztünk Uram, ellened, könyörülj rajtunk!” 

(Válaszos zsoltár)

Evangélikus 
hírek

Katolikus templom

bántására használja fel. Az Egyház ma azt 
kéri gyermekeitől, hajtsák meg fejüket, és 
az alázat jeleként fogadják a fejükre szórt 
hamut, közben kérjék bűneik bocsánatát. 
Egyben arra is emlékezteti őket, hogy bű-
neik következményeként egy napon vissza 
kell térniük a porba. 

A Nagyböjt a húsvéti misztérium 
megünneplésére készíti fel a kereszténye-
ket; nos, pontosan e misztérium által sza-
badítja meg Krisztus az embert a bűntől és 
az örök haláltól. A testi halál az igazi életbe, 
az Istennel megélt boldogító és örök kö-
zösségbe való átmenetté lesz. A meghalt 
és feltámadt Krisztus legyőzte a bűnt és a 
halált, az ember pedig olyan mértékben 
vesz részt ebben a győzelemben, amilyen 
mértékben részesedik az Úr halálában és 
feltámadásában.” (G. de Vos) P. G.

Köszönjük, hogy jövedelemadója 1%-át az 
elmúlt évben a Magyar Katolikus Egyház ja-
vára ajánlotta fel. Kérjük támogatását ebben 
az évben is! Technikai szám: 0011. 

Egyházi Iskolák és Templomok fenntartásá-
ért alapítvány javára is felajánlhatják adójuk 
második 1%-át. Adószáma: 19111421-2-08

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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Iskolánk felső tagozatosai farsangi fel-
adatként a 8. évfolyamosoktól a „Való vi-
lág az iskolában” avagy ilyenek vagyunk 
mi, így éljük napjainkat az iskola falai 
között délelőtt, délután címet kapták. 
Minden évfolyam nagy lelkesedéssel ké-
szült, igyekeztek a kiírásnak megfelelni. 

Garamvölgyi Kevin és Németh Zoltán 8.b 
osztályos diákok köszöntötték a jelenlévő-
ket, akik között a diákok mellett szép szám-
mal voltak érdeklődő szülők is. 

Az ötödik évfolyamosok kezdték a bemu-
tatkozók sorát. Ők a „Vers mindenkinek” címet 
adták produkciójuknak. Bemutatták, milyen 
nehéz sorsa is van egy felső tagozatosnak, 
milyen nehéz az iskola(táska). Hát még ha 
otthon is számon kérik az ember gyerekét! Vi-
szont példamutatóan közlekednek, az öveket 
becsatolják és az alkalmi rendőrt sem kerülik 
ki, aki igazoltatja őket. A leckeírásnál azonban 
fontosabb otthon az evés. Kedvenc ételeiket 
dalba és táncba foglalva mutatták be.

A hatodik évfolyamosok az iskolai élet 
minden rejtelmébe beavatták a nézőket. Be-
mutatták a testnevelés órák nehéz, de azért 
kibírható perceit, a matematika órák gon-
dolkodtató, de megválaszolható kérdéseit. 
Az almaprogram előnyeire és hátrányaira 
is fény derült egy jelenetből. Ötletet adtak 
társaiknak a hatodikosok, hogyan is lehet 
igazán hatékonyan papírt szerezni az őszi és 
tavaszi papírgyűjtéskor még a német ajkú 
büki néniktől is. Közös tánccal zárták ők is 
műsorukat.

A hetedikesek szintén a mindennapos 
testnevelés fáradalmait mutatták be első-
ként. Aztán az évfolyam diákönkormány-
zatának képviselőit választották meg jel-
képesen. Nagyon ötletes terveket adtak a 
képviselőknek, hogy mit szeretnének meg-
valósítani az iskolában, és annak környékén, 
hogy a „szegény” diákoknak jobb legyen. 
Záró cilinderes táncukat nagy taps kíséreté-
ben mutatták be.

A műsorszámok között a műsorvezetők 
lopott stand up poénokkal és csujjogatókkal 
szórakoztatták a nagyérdeműt. Varga Kriszti-
án bűvészmutatványa, melybe matematika 
tanárnőjét is bevonta, nagy sikert aratott.

A farsangi produkciókat a hagyományok-
hoz hűen a nyolcadikosok keringő tánca 
zárta. Szépen felépített koreográfiával, gyö-
nyörű ruhákban, méltó módon ünnepelt a 
8. évfolyam is, akiket 7 fiú és 14 lány képviselt 
lelkesen a táncban. 

Az idei évben az évfolyamok versenyé-
ben a 3 pedagógus és 4 nyolcadikos diák 
alkotta zsűri döntése alapján a hatodikosok 
végeztek az első helyen, de a másik két év-
folyamot is óriási dicséret illeti a bemutatott 
produkciókért.

A tombolahúzást követően a büfében 
finom sütikkel és szendvicsekkel oltották 
szomjukat és éhüket a táncolásban elfáradt 
nagyon jó hangulatú farsangozók. 

Baloghné Simon Erika

Be vagyunk show-zva

Az idei tanévben két végzős évfolyam bú-
csúzik a Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola 
és Szakiskolában. A végzősök szalagavatói 
ünnepségeit a Művelődési Központ szín-
háztermében tartották január utolsó és 
február első hétvégéjén. Hárominé Orbán 
Erika igazgatóhelyettes köszöntötte az ün-
neplőket, megkülönböztetett figyelmet for-
dítva a végzősökre, akik számára e nap kü-
lönlegesen fontos, hiszen határkő, állomás 
a felnőtté válás küszöbén. Ünnepelni jöttek 
össze egy közösségbe a családok, a szakis-
kola közössége. Ünnepelni azokat a 11. és 
12. évfolyamos pincér és szakács tanulókat, 
akik hamarosan, a vizsgák letétele után már 
dolgozó felnőttként lépnek ki az iskola ka-
puján, lépnek ki a nagybetűs életbe, hogy 
munkahelyükön kamatoztassák az iskolá-
ban és a gyakorlati helyeken megszerzett 
elméleti és gyakorlati tudást. Kérte igazga-
tó-helyettes asszony a fiatalokat, hogy gon-
dolják át az iskolában eltöltött időt: rend-
szerezzék a megtanultakat, igyekezzenek 
pótolni az elmulasztottakat. 

Pócza Csaba igazgató úr ünnepi köszön-
tőjében a 20 éves büki szakképzésre tekin-
tett vissza, majd az ünnephez méltóan fe-
lelevenítette a szalagavatók hagyományát, 
a feltűzött szalag történetét, jelentőségét. 

Bíztatta a diákokat a további szorgalmas 
munkára, a vizsgákra való becsületes felké-
szülésre, majd a helytállásra a mindennapi 
munkában. Ehhez kívánt sok erőt, jó egész-
séget a diákoknak, szüleiknek pedig azt, 
hogy leljék nagyon sokáig örömüket gyer-
mekeikben, az ő sikereikben. 

Egy kis szimbolikus szalagot kaptak a 
végzősök ezen az ünnepen. Ez a kis szalag 
jelzi az iskolához, az osztályhoz tartozást. A 
jelképet a 11. évfolyamosoknak – 13 pincér 
és 14 szakács tanulónak – Kadarkuti Judit, a 
12. évfolyamosoknak – 11 pincér és 8 sza-
kács tanulónak – pedig Pető Krisztina osz-
tályfőnök tűzte fel a szívük fölé. 

A végzősök nevében Győri Csaba Patrik 
illetve Lehoczky László és Szakonyi Kristóf 
vidám hangulatú beszédekben emlékeztek 
vissza az iskolában eltöltött évek számukra 
fontos eseményeire, és köszönték meg ta-
náraiknak, szakoktatóiknak a munkát, szüle-
iknek a gondoskodást, a törődést, amit egy-
egy szál virággal háláltak meg.

A hivatalos rész után a végzős diákok 
vidám műsorral lepték meg a vendégeket. 
A  tizenegyedikesek kisfilmjükben feleleve-
nítették tanulmányaik kezdetét, pillanatké-
peket mutattak be a mindennapi tanórai 
és gyakorlati életből. A vizsgára meglepő 

módon akartak készülni, de sajnos tervük 
nem járt a vár sikerrel. A filmet követően a 
végzős fiúk nagy sikerrel mutatták be ferge-
teges latin táncukat. Az ünnep zárásaként a 
„Szabadság vándorai” közösen énekelték el 
talán hitvallásukat is az életről: „Minden em-
ber jó, kit megtalál egy szó, minden szó is jó, 
ha embernek való. Minden ember más, de 
éppen ez a jó.” 

A tizenkettedikesek vidám szalagavatói 
műsoruknak az Ezeregyéjszaka meséi címet 
adták. A lányok színes hastáncbemutató-
jával kezdődött a műsor az osztályfőnök-
nővel közösen. Majd a szakácsok „főztek” 
szorgalmasan zeneszóra. A pincérek pedig 
bemutatták, hogy minden vendég egyfor-
ma, akár ittas, akár nem. A dohányzás miatti 
elmarasztalás sem maradhatott ki a műsor-
ból. Bulizás közben pedig vígan felcsavarták 
a szőnyeget. A „mese” végén a diákok záró-
dalukban kifejezték, hogy ők felnőttek már 
ugyan, de gyermekéveik fontosak marad-
nak számukra. A szalag-avató bál mindkét 
alkalommal a Fürdő Étteremben a végzősök 
színvonalas nyitótáncával vette kezdetét. 
Majd táncra kérték a keringőzők tanáraikat, 
szüleiket és vidáman mulattak együtt a csa-
ládok ebben a közösségben utoljára. 

Baloghné Simon Erika

Múlnak a gyermekévek…
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Ausztria legnagyobb turisztikai vására a 
bécsi Ferien Messe, amely az idei eszten-
dőben kereken 780 kiállítóval várta az 
érdeklődőket. 

Bük, Bükfürdő az idei évben is önálló stan-
don mutatkozott be, amely az A csarnokban, 
közvetlenül a Magyar Turizmus Zrt. központi 
Ungarn pavilonjával szemben kapott helyet. 

TDM szervezetünket Bakos Márton kép-
viselte, valamint társkiállítóként a Hunguest 
Hotel Répce és Répce Gold, a Hotel Caramell 
és a Hotel Piroska szállodák vettek részt a 
szakvásáron. Újdonságnak számított, hogy az 
eddigi csütörtöki szakmai napot kétnaposra 
bővítették, így pénteken is lehetőség nyílt a 
már meglévő személyes kapcsolatok ápolá-
sára, valamint újabb partnerségek kialakítá-
sára. A vásár egyfajta fórumként is szolgált a 
vendégek számára, hiszen itt elmesélhették 

tapasztalataikat, megtehették javaslataikat 
az attrakcióink, szállodáink, desztinációnk 
népszerűsítése, szépítése érdekében.

A látogatók száma a hétvégéhez közeled-
ve növekedett, a vendégek nagy része már jól 
ismerte Büköt, Bükfürdőt, mások szeme pe-
dig  megcsillant, amikor meghallották, hogy 
bizony alig 120 kilométert kell csupán utazni-
uk, hogy a kiváló büki gyógyvízben pihenhes-
senek, gyógyuljanak. Hatalmas előny, hogy 
olyan nagyvárosok vannak Bük, Bükfürdő kö-
zelében, mint Graz, Bécsújhely, Bécs...

Az innen érkező és a Bükfürdő Gyógy- és 
Élménycentrum vendégkörét képező  idő-
sebb, nyugdíjas korú turistáknak ugyanis 
egyik fő szempontja a célterület könnyű, 
gyors megközelíthetősége. Prospektusokkal 
megrakott „puttonnyal” érkeztünk Bécsbe és 
majdnem üres autóval távoztunk vasárnap 

este a 2015-ös Ferien-Messe Utazás Kiállítás-
ról. A bécsi kiállítás mellett kiadvánnyal részt 
vettünk a 2015. jan. 29. és febr. 1 között Po-
zsonyban megrendezett ITF Slovakiatour szak-
mai vásáron. A következő turisztikai esemény 
színhelye Prága, ahol szintén katalógusainkkal 
leszünk jelen a Holiday World kiállításon. 

Fürdővárosunkat személyes részvétellel 
a budapesti Utazás Kiállításon fogjuk képvi-
selni. A magyar turisztikai szakvásárt 2015.
február 26.–március 1. között rendezik meg. 
A kiállítás pénteki napján színpadi bemutat-
kozás keretében ismertetjük a település 750. 
éves évfordulóját, annak elemeit és rendez-
vényeinket, valamint helyi termelőink kínála-
tából összeállított kóstolóval várjuk az érdek-
lődőket. A pénteki program háziasszonya 
Kandász Andrea lesz, aki egyben az Utazás 
Nagykövete is. 

Utazási vásárok Bécsben, Budapesten

Bük város Polgármesteri Hivatala által 
összesített vendégszámok alapján 2014-
ben a büki és bükfürdői szálláshelyeken 
eltöltött vendégéjszaka száma megha-
ladta a nyolcszázezres határt. Ez az adat a 
kereskedelmi szálláshelyek mellett a ma-
gánszálláshelyek forgalmát is prezentálja. 

 A kiemelkedő eredmény a 2013-as 
évben tapasztalt növekedés folytatása, 
amelyet a minőségi szolgáltatások, az erő-
teljes marketingmunka és a fürdőváros jó 
hírneve együttesen eredményeztek. 

A pozitív teljesítményt közös sikerként 
könyvelheti el a város valamennyi turisz-

tikai szereplője, és további következetes 
munkára ösztönzi a Bük, Bükfürdő Tu-
risztikai Egyesületet, bízva abban, hogy a 
helyi szolgáltatókkal szorosan együttmű-
ködve hasonló vagy ezt meghaladó ven-
dégéjszaka számról adhatunk hírt a jövő 
év elején.

Február 1-jén – immár 23. alkalommal – 
rendezte meg a Turizmus Kft. hagyomá-
nyos évadnyitó gáláját, amely egyben a 
turisztikai szakma díjátadó ünnepsége is. Az 
idei rendezvény különleges esemény volt 
szervezetünk életében is, mivel „Az év TDM 
menedzsere” címet Pálffy Tamás, a Bük, Bük-
fürdő Közhasznú Turisztikai Egyesület TDM- 
és projektmenedzsere nyerte el. 

A rendezvényen összesen 21 turisztikai 
szakember és szervezet vehette át a rangos 
díjat. A turisztikai szakembereket kitüntető cí-
met 2011-ben hozta létre a Magyar Turizmus 
Zrt., hogy elismerje a saját területükön kiemel-
kedő minőségű munkát végző kollégákat. 

Az országos turisztikai szervezet évente 
vizsgálja a Tourinform hálózat működését 
és eredményességét is. Az átfogó ellenőrzés 
minden pontban kiváló eredménnyel zárult, 

és elismerésben részesült irodánk. A díj és 
az éves Tourinform ellenőrzés eredménye 
inspirálóan hat a Bük, Bükfürdő Közhasznú 
Turisztikai Egyesület  számára is, az elismeré-
sek további következetes munkára ösztönzik 
munkaszervezetünket.

Összesített vendégéjszaka adatok 2014 évre

Rangos elismerés Pálffy Tamásnak

Az év TDM menedzsere, Pálffy Tamás

2015. február 11-én hatodik alkalommal 
rendezték meg a TDM focikupát a büki 
Sportcsarnokban. Az idei megmérettetésre 
összesen 9 csapat jelentkezett, a játékosok 
hármas csoportokban, három fordulóban 
mérték össze az erejüket, ezután került sor 
az elődöntőkre, majd a dobogós helyekért 
folytatott meccsekre. A résztvevő csapatok 
tisztességes küzdelmet folytattak a trófeá-
ért, és az előző versenyekhez hasonlóan jó 
hangulatban telt a szerda délután. A kupát 
végül a Büki Öregfiúk csapata nyerte. A Für-
dő Étteremben tartott díjkiosztó vacsorán 
az első három helyezett mellett oklevelet 
kapott a legjobb kapus, a torna gólkirálya, 
a legjobb mezőnyjátékos és díjaztuk a Fair 
Play játékost is. A sportos nap végét jó han-
gulatú és bőséges vacsora zárta. Köszönjük 
a csapatok részvételét! 

VI. TDM foci kupa 
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Összejött a nagy sorozat a Buntsift FC te-
remspecialistáinak: a Szilveszter-kupa, a 
II. Sportbüfé-kupa (Bük) és a Magyar Mű-
szaki Kft-kupa (Celldömölk) után az idei 
téli szezon utolsó nagy eseményét, a XV. 
Szélesy József Teremlabdarúgó Emlék-
tornát is megnyerték Kozmor Ákosék, 
akik a január 23-25 között Bükön zajló 
torna fináléjában a 2014-es győztes Pet-
rovics Apartmanház együttesét múlták 
felül. Bronzérmes a Black Jack.

Három nap alatt 25 csapattól 82 mér-
kőzésen összesen 26 óra tömény terem-
focit láthattak azok a sportkedvelők, akik 
kíváncsiak voltak a büki sportcsarnok néhai 
igazgatójáról, Szélesy Józsefről elnevezett 
torna programjára. A csapatok öt ötfős 
csoportban vívták a csoportküzdelmeket, 
a legnagyobb meglepetést talán az jelen-
tette, hogy a Répcelak gárdájának már in-

nen sem sikerült kiharcolnia a továbbjutást. 
A középdöntőben újabb négy kvartettben 
folytathatták az együttesek, és itt már jócs-
kán akadtak meglepetések. A Törökbálint-
nak ez a kör jelentette a végállomást, ahogy 
a kőszegi Söröskupaknak és a zalaegerszegi 
futsalosokra építő, tavaly a legjobb nyolcig 
menetelő Casablancának is. A negyeddön-
tőben összekerült a Buntstift (Imre János, 

Balikó Milán, Beke Gábor) a 2014-es finalis-
ta Pityu FC-vel (Seper Ákos, Neczpál Gábor, 
Szabó Levente, Manganelli Attila). A három 
nap legjobb meccsén a vége előtt bő há-
rom perccel hiába vezetett 2-0-ra a Pityu, a 
Buntstift Horváth Detre villanásaival, vész-
kapussal is fordított, biztosítva helyét a leg-
jobb négy között. Magabiztosan menetelt 
a címvédő büki Petrovics Apartman, ezt az 
egyenes kieséses rendszerben a Colonia 
bánta (9-1); míg a büki helyi presztízsmecs-
csen a Black Jack 3-1-re múlta felül a Ste-
vát. Az elődöntők közül csak az egyik volt 
sima (Buntstift-Black Jack 7-1), a másikban a 
Petrovics csak büntetőkkel tudta legyőzni a 
soproniakat. A finálé végig izgalmas össze-
csapást, nagy meccset hozott, amelyben 
végül a Buntstift örülhetett, elhódítva ezzel 
a vándorserleget

Sportcentrum Bük, Falussy Péter

XV. Szélesy József Teremlabdarúgó Emléktorna

Keressen bennünket az interneten is!

www.buk.hu

Honnan érkezett a csapat és mióta 
játszik együtt:

KOZMOR ÁKOS, Balogh Állvány FC 
Buntstift: 

Kőszegről érkezett a csapat, a csapat 
magját kőszegi és szombathelyi játékosok 
adják. Már 13 éve van együtt a csapatunk. 
8-9 csapattag már a kezdetek óta játszik. 
Azt gondolom, hogy ennek a sikeres év-
nek ez is lehet az egyik kulcsa. Hat tornán 
indultunk ebben a szezonban, és ebből 
ötöt sikerült megnyerni, egyszer pedig a 
négy között végeztünk.

Számítottak arra, hogy ezen a tornán 
nyernek?

K.Á.: Minden torna más, minden tor-
nán sikerült már egy olyan rangot kivív-
ni magunknak, hogy minden csapat ké-
szül belőlünk. Mindenki minket szeretne 
megverni. Ez egy nagyon jó dolog, és 
nagyon jól jöttünk mi ebből ki, ebben az 
évben.

További célkitűzés?
K.Á.: Azt mondják, hogy mindig van fel-

jebb. Mi is szeretnénk feljebb menni, még 
tovább fejlődi. Igyekszünk és remélem ha-
sonló lesz a következő szezonunk is. 

Hogy készülnek a versenyekre?
K.Á.: Október közepétől mindig talál-

kozunk Kőszegen egy tornateremben, ott 
készülünk heti edzéssel. 

Pörgős és izgalmas meccs volt a döntő, 
ahol a Buntstift ellenfele a Petrovics Apart-
manház volt. Ebben a játékban 2:1–re alul-
maradtak a bükiek csapata.

Mióta játszik együtt a csapat, és hon-
nan járnak a tagok?

PETROVICS JÁNOS, a legjobb kapus, 
Petrovics Apartmanház:

Négy éve játszik együtt ez a csapat. 
Először egy másik idősebb társasággal 
játszottunk, de ők folyamatosan kiöreged-
tek s így a fiatalokat építettük be. Vannak 
szombathelyiek, bükiek, csepregiek, hor-
vátzsidányiak.

Mire számítottak ezen a tornán?
P.J.: Én mindig azt mondom, ha elindu-

lunk egy tornán, az első négybe tudjunk 
bekerülni, az már egy főnyeremény. Az-
tán sikerült minden egy kis szerencsével, 
és hetesekkel továbbjutottunk. Sajnos a 
döntőt elszúrtuk egy kicsit. 

Mik a további célok? Gondolom a 
győzelem?

P.J.: Mindig a győzelem a cél, de hát úgy 
van, hogy most ez volt az utolsó torna, 
majd decembertől megpróbáljuk újra.

Milyen tornákra jár még a csapat?
P.J.: Voltunk Keszthelyen, de azt inkább 

nem mondom, ott hamar kiestünk. Szil-
veszter kupán negyedik hely, szintén a 
döntőbe jutásért kiestünk, itt viszont sike-
rült. Kisebb nagyobb sikerek mindig van-
nak. Az első négyben benne vagyunk azért.

Hogy készül a csapat egy – egy tornára?
P.J.: Nálunk nincs nagyon készülés. Ösz-

szejövünk vasárnap. Maximum az öreg-
fiúkkal játszunk párat itt Bükön. Nincs 
nagyon edzés, mindenki magát edzi és 
inkább a barátságon múlik az egész.

Ön lett a legjobb kapus. Hogyan edz 
arra, hogy a legjobb legyen?

P.J.: Szerintem az idő dönti el, ahogy 
jobban öregszik az ember, rutinosabb lesz. 
Sokat játszom teremben. Tizenegynéhány 
éves korom óta kapuskodom, mindig ka-
pus voltam. 

Barasits Edina

AZ EREDMÉNYHIRDETÉST KÖVETŐEN A LEGJOBB MEZŐNYJÁTÉKOST ÉS KAPUST SZÓLALTATTUK MEG:

Szélesy Kupa

Szélesy Kupa
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A megyeházán a 90 éves Pék Miklós 
asztaliteniszezőt köszöntötték. Miki bá-
csit, aki még a mai napig is teniszezik, 
ping-pongozik. 4 évig ő volt a büki asz-
taliteniszezők edzője.

Az asztaliteniszező sportbarátok között 
köszöntötték Pék Miklóst 90. születésnapján. 
Először Fehér László a Magyar Asztalitenisz 
Szövetség alelnöke méltatta Pék Miklós 
sport pályafutását, adta át az országos szö-
vetség ajándékát, majd Marton Ferenc a 
Megyei Közgyűlés alelnöke köszöntötte az 
ünnepeltet. Tihanyi Tibor, az asztaltenisze-
zők megyei elnöke személyes élményeit 
is megosztotta, hiszen gyermekkorában 
Pék Miklóstól tanulhatta meg ezt a sportá-
gat. Galamb Orsolya, a BTK elnöke adta át 
a bükiek elismerését a volt büki edzőnek, 
Antalovics György volt szakosztályvezető is 
köszöntötte az ünnepeltet. 

Pék Miklós 1925. február 2-án született 
Zalaszentgróton, de középiskolai tanul-
mányainak elvégzése óta Szombathelyen 

él. A sporttal – ezen belül is elsősorban az 
asztalitenisszel – már fiatalon megismerke-
dett, tehetségével hamar kitűnt, és országos 
szintű játékossá képezte magát. Sportbeli 
eredményeit 75 éves aktív tevékenységét 
figyelembe véve nehéz felsorolni, olyan sok-
rétűek. 15 éven keresztül volt I. osztályú, or-
szágosan rangsorolt versenyző Budapesten, 
Pécsen és Szombathelyen. 25-ször nyerte el 
Vas megye asztalitenisz bajnoka címet, ezért 
megkapta Vas megye örökös asztalitenisz 
bajnoka címet is. Ezen túl többször volt a 
Dunántúl bajnoka, párosban Magyarország 
vidék bajnoka és az 1950-es budapesti fel-
nőtt VB-n a nyolcaddöntőig jutott el. 

Nyugdíjas korában is rendre – sorra érte 
el a szebbnél szebb eredményeket. 1995 és 
2006 között 8 Veterán Európa bajnokságon 
és 2 Veterán Világbajnokságon vett részt. Az 
Európa-bajnokságokon vigaszágon kétszer 
lett Európa-bajnoki 2. helyezett (Göteborg 
és Courmayeur), 2-szer pedig Európa-baj-
nok (Pozsony és Rotterdam). Legszebb 

eredményét azonban 2006-ban, 81 évesen 
Brémában érte el, ahol világbajnoki bronzér-
mes lett, miután legyőzte a japán Tanakát, a 
sportág korábbi többszörös világbajnokát.

Edzői tevékenysége során 4 generáció 
férfi és női sportolója nőtt fel a keze alatt, 
akik közül jó páran neves versenyzők lettek. 

Pék Miklós 1994-ben segítőivel az ala-
poktól kezdte újjá építeni a korábban nagy 
múltú büki asztalitenisz életet. Ezt olyan 
sikeresen tette, hogy a semmiből indulva 
2008-ban és 2009-ben a bükiek a magyar 
bajnokság dobogósai lettek, az általa nevelt 
utánpótlás játékosok közül pedig öten az or-
szágos ranglistán is szerepeltek. 

Pék Miklós napjainkban is jó egészség-
nek örvend, rendszeresen pingpongozik és 
teniszezik. Nagy öröm, hogy születésnapja 
alkalmából köszönthettük Miklós bácsit. Jó 
egészséget, és ugyanezt a derűt kívánom 
még hosszú ideig neki, amelyből mi „fiata-
lok” is erőt meríthetünk.

Antalovics György

A korábbi büki edzőt köszöntötték

Büki köszöntő Pék Miklós barátai

A fogadást követően kérdeztük Galamb Or-
solya elnök asszonyt, hogy áll a BTK focicsa-
pat újjáélesztése: – Az elmúlt őszi bajnokság 
a labdarúgásban sajnos nem hozott sikere-
ket. A nagycsapat a bajnokság végére szinte 
teljesen szétesett. Nem volt egyszerű feladat 
az elmúlt hetekben olyan játékosokat talál-
ni, akik ebben a helyzetben oda akarnak áll-
ni Bük labdarúgása mellé. Úgy érzem, sokan 
kivárnak. Beszélgettem helyi  fiatalokkal, akik 
sok mindent sérelmeztek az elmúlt szezon-

ból, ezért sajnos (remélem csak átmeneti-
leg) nem csatlakoztak a csapathoz. A cél az 
volt, hogy minél több helyi játékos térjen 
vissza, olyanok, akik már játszottak Bükön. 
Ezt maradéktalanul nem sikerült véghezvin-
ni. Vannak a nagycsapatban büki fiataljaink, 
régi játékosaink, akik már fociztak itt, – bár 
akkor még utánpótlásként, de szép sikereket 
értek el –, és vannak olyanok, akik most ke-
rültek hozzánk. Eső János szakosztályveze-
tőnk és Kis István edzőnk – még annak elle-

nére is, hogy megpróbálták lebeszélni őket a 
segítségnyújtásról – sokat tesz azért, hogy a 
tavaszi szezont el tudja kezdeni Bük csapata.

Büki labdarúgás

Keresse a buk.hu honlapon 
a Büki TV adásait.

Minden kedden este hétkor 
új adással jelentkezünk.
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HIRDESSEN KEDVEZŐ ÁRON  
A BÜKI ÚJSÁGBAN!

Ízelítő a hirdetési tarifáinkból:
1/1 oldal 40.000 Ft + ÁFA
1/3 oldal 17.000 Ft + ÁFA
1/2 oldal 20.000 Ft + ÁFA
1/4 oldal 12.000 Ft + Áfa

Áraink 2010. óta változatlanok!  
Lapunk minden büki családhoz eljut!

Kapcsolat: 06 20 431 37 37

LUX AETERNA
TEMETEKEZÉS

Ct: Bujtás          Sárvár Széchenyi. u.21.
LUX AETERENA BEMUTATÓTEREM

Czvitkovicsné Cséve Viktória
Bük Táncsics Mihály u. 18. 

T: 0630/6330457
(A Bercsényi u. 14-ből elköltöztünk!)

Ügyelet éjjel-nappal 0630/6377-944, 0630/9790-864

www.luxaeterna.hu
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