
Az elmúlt évben a bükiek és sok Bükre 
érkező vendég dicsérte a nyári programok 
színvonalát. Többen is jelezték, hogy szívesen 
jönnének az idén is a rendezvényekre. Tóth 
Tamás, a Büki Művelődési és Sportközpont, 
Könyvtár vezetője ismertette a terveket.

Kialakult az intézmény éves programjának 
a tavasztól őszig tartó váza. Indulunk a Szent 
György napi programokkal, és zárunk a Szent 
Mihály nappal. Ez tisztelgés a település múltja 
előtt, hiszen két jeles nap volt a paraszti gaz-

Tavaszi, nyári rendezvények Bükön

dálkodásban, a jószág kiterelése és a behajtás, 
az elszámolás.

„Kultúr wellness – Büki kultur kúra” – a mi 
saját elnevezésünk erre az időszakra szóló 
sorozatra. A Szivárvány Néptánc Fesztivállal 
indulunk, mely megyei, területi bemutató és 
minősítő verseny, 14 gyermekcsapat érke-
zik Bükre. Meghívtuk Bognár Szilvit az Etnoé 
együttessel, Herzku Ági és a Banda is érkezik, 
lesz táncház a Boglyával.

(Folytatás a 3. oldalon)

Csík zenekar

A DR LUPO BÜKI TK női felnőtt kézilabda-csa-
pata a II. helyen, a Junior válogatott pedig a 
középmezőnyben zárta a 2014-15. évi NB. II 
északnyugati csoportjának őszi szezonját. 
A tavaszi versenysorozatot csodálatosan, vá-
rakozásaink felett kezdték a lányok. Elsőként 
Komáromba utaztunk, ahol hatalmas csatá-
rozás után sikerült legyőznünk a házigazdát. 
Ezt követően a III. helyezett Mosonszolnok 
csapatát fogadtuk hazai pályán, és a szur-
kolóink nagy örömére magabiztos 4 gólos 

A Büki Újság előző három számában Sági 
Ferenc helytörténész kutató munkájából kö-
zöltünk szerkesztést a büki 2015-ös jelentős 
évfordulókról. Most Sági Ferenc összeállítása 
segítségével az I. világháborúra emlékező soro-
zatot indítunk. A középpontban természetesen 
Bük települést érintő történések lesznek.

( A szerkesztő )
A Répcevidék 2014. októberi számában a 
korabeli újságokból már közöltem híradá-
sokat Bükkel kapcsolatban is. 1914 őszétől 
Bük nagyközség képviselőtestületi jegyző-
könyveiben is találtam a nagy háborúval 
kapcsolatos bejelentéseket és határoza-
tokat. (Sajnos a büki községi, továbbá a 
csepregi járási iratok ebből az időszakból 
hiányoznak.)

 Valamikor 1914 folyamán a Magyar Vö-
röskereszt Egyletnek megalakult a Csep-
regi Járási Fiókja 145 taggal. A büki képvi-
selőtestület 1914. augusztus 31-i ülésen 
bejelentették a Vöröskereszt helyi szerve-
zetének megalakulását. Elnöke Riedinger 
Károlyné, védnökei Markovits Katalin és 
Zöhls Józsefné. A vezetőség tagjának meg-
választották dr. Takács Józsefet is.

A Soproni Napló – Sopron megye 1914 
szeptemberében többször is tudósított se-
besült katonák érkezéséről. A soproni kór-
házak megteltek, és a megye más kórházai 
is kaptak az egyre több sérült katonából. 
A  vármegye állandó választmánya felszó-
lította a többi nagyobb települést (közte 
Büköt is), hogy jelöljenek ki helyet, és sze-
reljenek fel termet lábadozó sebesültek fo-
gadására. (Folytatás a 7. oldalon)

Az I. világháború 
Bükön

A dobogó második fokáról rajtoltak a kézilabdás lányok!

győzelmet arattunk. A Nőnapot Körmenden 
10 gólos győzelemmel és jó néhány sérülés-
sel ünnepeltük. Következő mérkőzésünket 
hazai pályán játszottunk, és a vendég Tapolca 
csapatát 26-11-es eredménnyel sikerült le-
győznünk. Március 28-án a SZESE Győr csa-
pata fogadott bennünket, ahol magabiztos 
játékkal, 7 góllal múltuk felül ellenfelünket. 
A  tabellán jelenleg a VKLSE csapatával azo-
nos pontszámmal a második helyen állunk, 
9 ponttal megelőzve a Mosonszolnokot.
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  Büki Újsága k t u á l i s

(Folytatás az 1. oldalról.)
Sikeres a Forgószínpad színházi sorozatunk, 
jön a Ferrum Színpad, a Szó és Kép Színpad, 
és júniusban a helyi erő, a Sok-szín-pad Tár-
sulat és a Budaörsi Latinovits Színház lép 
fel. Folytatódik az Olvasószemüveg rendez-
vénysor, Varró Danit várjuk, majd a bükki 
füves embert, Szabó Gyuri bácsit. Az idei 
évben is lesz koncertje a Pannon Cigány 
Zenekarnak, reméljük az Atriumban.

A nyári programokban kiemelt a 25 éve 
tartó aratóünnep. Előtte nap még az Etno 
Folk Forgatag lesz, ami kiemelt támogatást 
kapott a kulturális minisztériumtól. Az idei 
évben a horvát zene lesz a központban, 
jön a szentpéterfai Koprive zenekar és a 
Vujicsics együttes. De jön a Makám zenekar 

Tavaszi, nyári rendezvények Bükön

Bük Város Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete 67/2015.(03.23.) számú határozatá-
ban döntött arról, hogy 2015. május 1-től 
megváltoztatja a helyi menetrendszeri 
buszjárat menetrendjét és útvonalát.

A buszjárat a vasútállomástól indulva 
érintve a Petőfi és Kossuth utcát az Európa 
úton, Termál körutat érintve a Büki Gyógy-
fürdő Zrt. téli bejáratát „A” jut el a Bükfürdői 
autóbusz megálló 3-as megálló helyéhez. 
A Bükfürdőről induló járat a külső Termál 
körutat érintve az Európa úton végighalad-

„Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért 
Egészségügyi Tagozata” elismerést kapott 
Némethné Kabay Ilona asszisztens 2015. 
március 15-én, a nemzeti ünnep alkalmá-
ból. Dr. Németh Sándor polgármester a 
bükiek nevében gratulált a kitüntetettnek.

A Büki Clemens Madrigálkórus énekelni 
szerető nők és férfiak jelentkezését várja. 
Jelentkezés Rajnai Gábor kórusvezetőnél: 
0620/26-99-504

2015. május 1-től megváltozik a helyi közösségi  
buszközlekedés útvonala és menetrendje

Ünnepnapi kitüntetés

Felhívás!

és a Folk Error, érdemes lesz kijönni péntek 
este. Másnap az aratóünnep következik a 
kézi aratásos bemutatóval. Úgy tűnik, nem 
csökken, hanem nő az aratóbandák száma. 
Az elmúlt 25 évről készül egy megemléke-
ző fotóalbum.

A nyár fő rendezvénye a Gyógy-borna-
pok, amire már nagyon készülünk a kollé-
gákkal. Nagyon sok program lesz, néhányat 
megemlítve: jön a Quimbi, a Csík Zenekar, 
az Ocho Macho, a Beshodrom, a Cimbali-
band, a Magyar Vista, Szolid Jazz Band, Pa-
lya Bea, Bognár Szilvi gyerekműsort ad.

Négy színpad lesz felállítva, két nagy-
színpad felváltva működik, de lesz gyerek-
színpad és Fürdő Étterem teraszán lesz egy 
jazz színpad.

Jönnek a különböző évszázadokat be-
mutató történelmi hagyományőrző egye-
sületek. Lesz az idén is örömfőzés, főzési 
bemutató, kóstoltatás.

 A település 750 éves évfordulója kap-
csán több kiadványt is megjelentetünk, és 
minden rendezvényünkön valamilyen mó-
don megjelenítjük a neves évfordulót. De 
Szent Mihály napjához kötődően lesz egy 
három napos ünnep, aminek a középpont-
jában a 750 év lesz.

A részletes, négy nyelvű programfüze-
tünk már nemsokára nyomdába kerül. De 
a Büki Újságban is rendszeresen megjelen-
tetjük a programjainkat, a nyári nagy ren-
dezvényeinkről részletes program lesz az 
újságban. -Büki MSK-

Helyi járatos busz

va a Kossuth és Petőfi utcán keresztül jut 
el a Vasútállomásra. 5 db új megállóhelyet 
alakítunk ki, egy pár az Európa úton a Ca-
ramell Hotellel átellenben, egy pár a Danu-
bius Hotel parkolója mellett, és egy pedig 
az Apartman Hotel „D” épülete mellett. 
A  Büki Gyógyfürdő Zrt. „A” bejárata előtt 
tábla és útfestéssel lesz jelölve az új meg-
álló helyet.

A képviselő-testület döntésben meg-
változtatta a hatályos menetrendet, amely 
szerint a Bükfürdőről induló 5 óra 45 per-
ces járatot megszüntetik, mivel nincs hoz-
zá vasúti csatlakozás. Elfogadták helyette 
a 17.05-ös járatindulást, mivel két vonat is 
csatlakozik ehhez a járathoz.

A vasútállomásról induló járatok:
5.40, 6.35, 6.55, 7.11, 7.35, 8.41, 10.15, 

12.15, 13.15, 14.15, 15.20, 16.20, 16.58, 
17.20, 18:55, 19:30, 20.20, 21.32

CSAK VASÁRNAP: 11.15
Bük-gyógyfürdő, autóbusz állomásról 

induló járatok:
5.15, 6.15, 6.45, 7.05, 7.22, 8.20, 9.30, 

11.30, 12.30, 13.30, 14.38, 15.38 16.40, 17.05, 
18.15, 19.05, 19.40, 20.55, 22.18

CSAK VASÁRNAP: 11:02
 Bízunk abban, hogy a helyi lakók a 

munkahelyek, a turisták a Büki Gyógyfürdő 
megközelítésére minél többen használják a 
helyi járatos buszközlekedést.

Szabó András aljegyző

Gratuláció a kitüntetettnek

A Trió TV adásait elérheti, 
később visszanézheti:

www.triotvdunantul.hu 
honlapon.

Keressen bennünket az interneten is!

www.buk.hu
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Büki Újság   a k t u á l i s

A Büki Művelődési és Sportközpont,  
Könyvtár programjai 

Tóth Dominik

április 24-25. 
Szivárvány Gyermek Néptánc Fesztivál
24. – Bognár Szilvi koncert
25. – Herczku Ági és a Banda koncert. Hely-
szín: Büki MSK Sportcsarnoka, Színházterme
április 30. 
18.00 – Májusfa állítás a büki civil szerveze-
tekkel. Helyszín: Bük, Kóczán-ház (Bük, Szé-
chenyi u. 42.)
21.00 – Delta buli. Helyszín: Bük, Sportcent-
rum, Rendezvénysátor
május 1. 
09.00– 8. Büki Futónap. Helyszín: Büki MSK 
Sportcentruma
14.00 – Büki Majális. Helyszín: Büki MSK 
Sportcentruma
21.00 – Electric Dreams Spring, belépő: 
1.500.- Ft. Helyszín: Büki MSK Színházterme
május 2. 
19.00 – „Forgószínpad” – (Nem csak) színház 
az egész világ! – Büki Színházbérlet 2015 ta-
vasz. Ferrum Színházi Társulás – Eugéne 
Ionescu – Királydráma, belépő: 1.000.- Ft. 
Helyszín: Büki MSK Színházterme
május 7. 
17.00 – „Olvasószemüveg” – Határtalan iro-
dalom 750 percben. Gyógynövényekkel 
az egészség megőrzéséért – Gyuri bácsi, a 
bükki füvesember előadása. Belépő: 700.- Ft. 
Helyszín: Büki MSK Színházterme

május 13. 
15.30 – Tavaszi Mesebérlet – A Szegedi Mi-
niszínház előadása. Mekk Mester az ezer-
mester – zenés mesejáték. Belépő: 800.- Ft. 
Helyszín: Büki MSK Színházterme
május 19. 
13.00 – Flóra, a Naptündér – a Nemzeti 
Látványszínház előadása gyermekeknek. 
A belépés díjtalan! Helyszín: Büki MSK Szín-
házterme
május 19. 
18.00 – Ivó napi Borkostoló. „Túl az Óperen-
cián…” – nosztalgiaműsor, közreműködik: 
Tóth Éva és Leblanc Győző, Répcementi 
Férfikar. A belépés díjtalan! Helyszín: Bük, 
Kóczán-ház (Bük, Széchenyi u. 42.)
május 23. 
19.00 – „Forgószínpad” – (Nem csak) szín-
ház az egész világ! – Büki Színházbérlet 
2015 tavasz. Szó és Kép Színpad – Moliére 
– Nők iskolája. Belépő: 1.000.- Ft. Helyszín: 
Büki MSK Színházterme
május 24. 
19.00 – A Pannon Cigányzenekar nyárkö-
szöntő koncertje. Helyszín: Büki MSK Atrium
május 30. 
09.00 – „Részek az egészért” játékos vetél-
kedő. A Büki Ifjúság a Helyi Kultúráért Egye-
sület és a Büki MSK közös rendezvénye. 
Helyszín: Sportcentrum és a Város

Kincskereső túrát szervezett március 14-
én a gyerekeknek a Büki Ifjúság a Helyi 
Kultúráért Közhasznú Egyesület. A kincs a 
tudás volt, amit a Büki Csalitos Vadásztár-
saság néhány tagjától szerezhettek meg. 

Tavaly Kenesei László ígéretet tett Kabay 
Ágnesnek, hogy ha idejük engedi, néhányan 
a vadászok közül elkísérik a gyerekeket a túrán, 
megmutatják az erdő szépségeit. Így most 
elmondták a gyerekeknek az erdő faunáját: is-
mertették a fafajtákat, az erdőben élő állatokat, 
hol az élőhelyük, milyen növények élnek a kör-
nyéken. Megtudhatták a résztvevők, hogy kell 
viselkedni az erdőben. Kenesei László elmond-
ta, hogy az erdő is egy szentély, nem szabad 
hangoskodni, szemetelni, randalírozni. 

A vadásztársaságból Kenesei László va-
dászmester, Finta Norbert vadőr és Pócza Já-
nos volt a gyerekek kísérője és okítója a túrán. 
30 gyerek indult neki a távnak. Elkísérte őket 

néhány segítő az ifjúsági egyesületből és 
pár szülő. A cél nemcsak a tudástár bővítése 
volt, hanem hogy egy kicsit kimozduljanak a 
gyerekek a friss levegőre. A túrát az Egresnél 
kezdték, majd a Városerdőn keresztül az Ab-
lánc parton végig mentek. Közben felmásztak 
lesekre, olvastak nyomokat, végig járták azt az 
utat, ahol a vadászok etetik az állatokat, és ők 
is etettek. 

A csemetéknek legjobban a gyönyörű 
hóvirágszőnyeg tetszett. Tudták, hogy védett 
növény, nem szabad leszedni.

A gyerekek séta közben beszélgettek Laci 
bácsival arról is, hogy sokan szemetelnek az 
erdőben. Megegyeztek, hogy május körül lesz 
egy közös program, ahol a gyerekek segíte-
nek összegyűjteni a sok nem oda való dolgot.

A túra végén láthattak még trófeákat, majd 
a megfáradt csapatot a Büki Csalitos Vadász-
társaság meghívta egy vaddisznó pörköltre.

2014. májusában Tóth Dominik egy 
szombathelyi futballtornán súlyos 
térd sérülést szenvedett. Egy müncheni 
orvos megvizsgálta, és vállalja a műté-
tet. A család sajnos nem tudja vállalni a 
műtét teljes összegét. Bük Város Önkor-
mányzata külön erre a célra létrehozott 
egy számlát, ahová várják a felajánláso-
kat. Kérjük, segítsen Ön is Dominik csa-
ládjának! Köszönjük!

2014. májusában Tóth Dominik egy 
szombathelyi futballtornán súlyos térdsé-
rülést szenvedett. A jobb térdében elsza-
kadt a keresztszalag, és részlegesen sérült 
a hátsó szalag. Magyarországon 18 éves 
kora előtt nem műtik meg, a térde insta-
bil, sokszor kifordul. Korlátozottan tornáz-
hat, szinte állandóan fixálva van a térde. 
E nélkül a keresztszalag nélkül az évek 
során, amíg a műthető kort elérné, még 
jobban károsodna a térdében az ízület és 
a porc, amit már nem lehet helyrehozni. 
Később komoly fájdalommal járhat. 

Kiderült, hogy Németországban mű-
tik ezzel a problémával a gyerekeket. Egy 
müncheni orvos megvizsgálta és vállalja a 
műtétet. Júniusban lenne a beavatkozás, 
aminek teljes összegét a család nem tudja 
vállalni, ezért támogatókat keresünk.

Bük Város Önkormányzata a Savaria Ta-
karékszövetkezetnél nyitott egy számlát, 
ahová a felajánlásokat várják.

Számlaszám: 72100316-11091240 
Savaria Takarék Szövetkezet 
A számla elkülönített alárendelt szám-

la, tehát csak a céladományok fogadása 
történik rajta. Nem kell megjelölést, meg-
jegyzést írni az utalásoknál, a befizetések 
egyértelműen Dominik gyógyítására 
használhatók fel csak.

Felhívás  
támogatásra

Tavaszi kincskereső túra
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  Büki Újsága k t u á l i s

Dr. Zacher Gábor az OLVASÓSZEMÜVEG 
rendezvénysorozat vendégeként járt 
Bükön.

Sok büki gyerek Dr. Zacher Gábor sza-
vaira ébredezett szerda reggel. A 8-kor 
kezdődő előadáson megtelt a művelődési 
ház színházterme általános és középiskolá-
sokkal. A délutáni előadáson is csak néhány 
szék maradt üresen. Ennek a beszélgetés-
nek a célközönsége a szülők voltak. 

Dr. Zacher Gábor szakmailag elismert 
addiktológus. Több magyarországi egyete-
men oktat, publikál, és gyakorló orvosként 
is dolgozik. Emellett külföldi egyetemeken 
vendég professzorkodik. Televíziós és egyéb 
médiaszereplései miatt országosan ismert, 
de hangsúlyozta, nem celeb. Ha valaki in-
ternetet használ, nagyon valószínű, hogy 
találkozott már Dr. Zacheres mémekkel.

Zacher Gábor a reggeli, gyerekeknek 
szóló előadásában a függőségről és a füg-
gőséget okozó szerekről és tevékenysé-
gekről beszélt. Ismert mesékkel illusztrálta 
a mondanivalóját. Bemutatta a legális és 

Dr. Zacher Bükön

Dr. Zacher Gábor előadása

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

1. Péntek Dr. Vágási Andrea
2. Szombat Dr. Szilasi Imre
3. Vasárnap Dr. Nagy Gábor
4. Hétfő Dr. Bence Zsolt
5. Kedd Dr. Szilasi Imre
6. Szerda Dr. Bencsik István
7. Csütörtök Dr. Sudár Zsuzsanna
8. Péntek Dr. Földi Sándor
9. Szombat Dr. Szilasi Imre
10. Vasárnap Dr. Szilasi Imre
11. Hétfő Dr. Vágási Andrea

12. Kedd Dr. Bence Zsolt
13. Szerda Dr. Bencsik István
14. Csütörtök Dr. Bencsik István
15. Péntek Dr. Földi Sándor
16. Szombat Dr. Vágási Andrea
17. Vasárnap Dr. Müller András
18. Hétfő Dr. Szilasi Imre
19. Kedd Dr. Szilasi Imre
20. Szerda Dr. Bencsik István
21. Csütörtök Dr. Nagy Gábor
22. Péntek Dr. Müller András

23. Szombat Dr. Sudár Zsuzsanna
24. Vasárnap Dr. Nagy Gábor
25. Hétfő Dr. Földi Sándor
26. Kedd Dr. Szilasi Imre
27. Szerda Dr. Szilasi Imre
28. Csütörtök Dr. Sudár Zsuzsanna
29. Péntek Dr. Földi Sándor
30. Szombat Dr. Petró Andor
31. Vasárnap Dr. Petró Andor

tiltott tudatmódosító szerek hatásait. Dél-
utáni, a felnőtteknek szóló előadás A min-
dennapi függőségeink címet viselte. Volt 
szó gyereknevelésről, következetességről, a 
Nem kimondásáról, és a kontroll alatt tartott 
hétköznapi gyarlóságokról. Az előadóval 
készített riportban elmondta, hogy ő a szü-

lői mintát tartja a legfontosabbnak a függő-
ségek kialakulásában. A gyerekek eltanulják 
a szülői viselkedést és ha a kapcsolat folya-
matos, akkor a serdülőkori korosztályos el-
hajlások, függőségek kialakulása nem lesz 
megalapozott. Nem a tiltás, hanem az „okos 
engedés” a szülőknek a minta.

Értesítjük Bük város lakosságát, hogy az 
Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Vas 
Megyei Szervezete Pénzügyi fogyasztóvé-
delmi tájékozató előadást tart.

Az előadás célja: Az elszámolással és fo-
rintosítással kapcsolatos tudnivalók megis-
mertetése:

Kiket érint az elszámolási törvény? Azok-
nak a magánszemélyeknek szól, akik 2004. 
május 1. és 2014. július 19. napja között 
kötöttek és 2009. július 26 napját követően 
rendelkeztek/rendelkeznek deviza alapú,

forint alapú, deviza hitellel, pénzügyi lí-
zing-vagy kölcsönszerződéssel

Vonatkozik továbbá: a 2009. július 26. 
napja előtt el nem évült követelésekre, 
elhalálozás esetén az örökösökre, az ár-
folyamgátba belépett és a végtörlesztést 
igénybevevőkre is.

A tájékoztató előadást követően szemé-
lyes konzultációra is lehetőség lesz.

Az előadáson ajánlott részt venni azok-
nak is, akik bővíteni szeretnék a pénzügyi-fo-
gyasztóvédelmi ismereteiket.

Az előadás „Az Elszámolási törvénnyel 
kapcsolatos széleskörű fogyasztói tájékoz-
tatást elősegítő Pénzügyi Fogyasztóvédelmi 
Program” megvalósítása érdekében a Ma-
gyar Nemzeti Bank támogatásával történik!

Előadó: Bogdán István. Az előadás idő-
pontja: 2015. április 17. 17:30 óra. Helye: 
Büki Művelődési és Sportközpont Színház-
terme (9737 Bük, Eötvös u. 11.)

Büki Közös Önkormányzati Hivatal
Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület

Vas Megyei Szervezete

Tájékoztatás a pénzügyi fogyasztóvédelmi előadásról 
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Kedves Olvasó! Májusban lesz aktuális 
az adóbevallások beadása. Kérjük, hogy 
olvassa el a büki civilek, egyházak felhí-
vását.

Az 1% felajánlása nem kerül semmibe 
sem, de nagyon sokat segít! Sajnos 10 adó-
zóból mindössze 4 él a befizetett adó 1% + 
1%-ának egyházi és nonprofit szervezetek felé 
történő felajánlással. Segítsen Ön is a szerve-
zeteknek az 1% gyűjtésében! Ne feledje, hogy 
külön-külön támogathat egyházat és civil 
szervezetet. Köszönjük!

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

Tisztelettel kérjük a Kedves Olvasókat, hogy 
személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlá-
sával  támogatni szíveskedjenek Bük Sport-
jáért Alapítványt.  Az alapítvány adószáma : 
18882359-1-18

A Sok-szín-pad Társulat ebben az év-
ben is várja a SZJA 1% felajánlásokat. Az el-
múlt évekhez hasonlóan a SZJA-ból befolyt 
összeget a Társulat fenntartására, díszletek, 
jelmezek készítésére, a színjátszás népszerűsí-

tésére fordítjuk. Adószámunk: 18898914-1-18 
Köszönjük!

Tisztelt Olvasó! Köszönjük, hogy a Csoda-
ország Egyesület célkitűzéseivel egyetértve 
a 2013. évi személyi jövedelemadó 1 %-át 
felajánlották – 179 243 Ft –, és támogatták 
óvodánkat. A befolyt összeget tornaszerre, 
fejlesztő játékra fordítottuk. Kérjük, legyenek 
segítségünkre ebben az évben is. Köszönet-
tel: Szélesy Józsefné a Csodaország Egyesület 
elnöke. Adószám: 18888379-1-18

A Bük, Bükfürdő Közhasznú Turiszti-
kai Egyesület alapítása óta számos sikeres 
turisztikai beruházás megálmodója és létre-
hozója. Széles körben népszerűsíti az ország 
egyik legjelentősebb gyógyhelyét, és szakmai 
odaadással áll a Bükfürdőre látogató vendé-
gek, valamint tagsága rendelkezésére. Kérjük, 
hogy adója 1%-ával támogassa szervezetün-
ket, felajánlásukat a tőlünk megszokott, szín-
vonalas munkával köszönjük meg! Adószám: 
18899874-2-18

A Büki Női Kar Egyesület köszöni támo-
gatóinak a 2014. évi felajánlásokból befolyt 
34.369 Ft-ot. Az összeget a kórus 20 éves ju-
bileumának méltó megünneplésére fordítot-
ták. Kérjük, adója 1%-val támogassa továbbra 

is a kórus munkáját. Adószám: 18886724-1-18
2x1%: A Fülöp Dezső Evangélikus Alapít-

vány célja egyrészt, hogy tevékenyen hozzájá-
ruljon a Büki Evangélikus Egyházközség gyer-
mek- és ifjúsági programjainak szervezéséhez, 
lebonyolításához, ezen keresztül segíti a gyer-
mekek és fiatalkorúak életre való felkészíté-
sét, értékrendjük fejlesztését, tudásuk gya-
rapítását. Számukra színvonalas szórakozási 
lehetőségeket és programokat biztosít. Ezen 
céljainkban éveken keresztül tapasztaltuk Bük 
lakosságának anyagi és eszmei támogatását, 
amiért ezúton is köszönetet mondunk. Egy-
ben – az adóbevallások idején – kérjük, hogy 
a jövőben is támogassák gyülekezeti alapítvá-
nyunkat, a Fülöp Dezső Evangélikus Alapít-
ványt (adószáma: 18897140-1-18), valamint 
az egyházaknak felajánlható 1%-kal, kérjük, 
hogy támogassa a Magyarországi Evangéli-
kus Egyházat (technikai száma: 0035). 

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

Egyházi Iskolák és templomok fenntartá-
sáért alapítvány javára is felajánlhatják adójuk 
második 1%-át. Adószáma: 19111421-2-08

Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testü-
lete a 2015. évi költségvetésének elfogadásakor 
25.000.000 Ft civil pályázati alapot irányzott elő, 
amely alappal a büki székhelyű civil szervezetek 
működését kívánta támogatni. A pályázati alap 
felhasználását az elmúlt évek gyakorlatának 
megfelelően pályázati úton valósította meg. Az 
idei évben 2015. március 2-i beadási határidőig 
17 pályázat érkezett be összesen 33.258.873 Ft 
igényelt összeggel, a hiánypótlások beérkezé-
se után a képviselő-testület a március 13-i és a 
március 23-i ülésen foglalkozott a pályázatok 
kiértékelésével és elbírálásával. A bizottságok és 
a képviselő-testület minden egyes pályázatot 
külön-külön megtárgyalt, ami után az alábbi 
támogatásokat ítélte oda az egyes szervezetek-
nek. Fontos megemlíteni még, hogy az elmúlt 
évekhez hasonlóan az önkormányzat ismét lét-
rehozott egy úgynevezett pályázati önerőala-
pot, amelynek összege 2.500.000 Ft. Az önerő 
alap célja, hogy a büki civil szervezetek minél 
nagyobb számban induljanak pályázatokon, ez-
által még több forrást szerezzenek és hozzanak 
településünkre. Lényege, hogy azon civil szerve-

1 %-os felajánlások

Büki civil szervezetek 2015. évi támogatása
zetek, sportegyesületek, amelyek a 2014/2015-
ös évben bármilyen pályázati konstrukcióhoz 
működési és fejlesztési célú pályázatot nyújta-
nak be és nyernek, a felvállalt önerő összegé-
nek 5-szörösére automatikusan jogosultságot 
szereznek, de maximum 500.000 Ft-ra. Azon 
pályázatok esetében, ahol nincs önerő, ott az 

elnyert támogatási összeg 50%-ára szereznek 
jogosultságot, de maximum 500.000 Ft-ra. Ez a 
támogatási forma egy éven belül pályázóként 
csak 1 pályázatra vehető igénybe, és a bemu-
tatott támogatási okirat alapján automatikus tá-
mogatást jelent. További színvonalas működést 
és sikeres pályázatokat kívánunk.

BÜKI CIVIL SZERVEZETEK 2015. ÉVI TÁMOGATÁSA
Szervezet Igényelt összeg Megítélt támogatás Ft-ban
Büki Nyugdíjas Baráti Kör 150.000 100.000
Büki Iparoskör 150.000 150.000
Büki Horgász Egyesület 800.000 350.000
H-05 Postagalambsport Egyesület 130.000 100.000
Büki Szobakiadók Szövetsége 200.000 200.000
Büki Női Kar Egyesület 408.000 400.000
Büki Városvédő és Szépítő Egyesület 395.000 360.000
Sok szín-pad  592.000 500.000
Büki Birkózó Club 1.900.000 1.700.000
Műszaki Klub 200.000 150.000
Büki Testedzők Köre 18.454.873 15.500.000
Büki Régiós Utánpótlás Futball Klub 6.750.000 4.590.000
Fülöp Dezső Evangélikus Alapítvány 1.020.000 500.000
Büki Ifjúság a Helyi Kultúráért Egyesület 664.000 400.000
  Összesen: 25.000.000
Megjegyzés: Két pályázó nem részesült támogatásban, egy pályázó pedig visszalépését jelezte az önkormányzat felé.
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  Büki ÚjságTö rt é n e l e m

(Folytatás az 1. oldalról )
Bük nagyközség képviselőtestülete 1910. 

október 10-i ülésén sebesült katonák részé-
re kórház kijelöléséről és 10 ágyra történő 
felszereléséről döntött. E célra a Kanizsai 
sörgyár épületét (feltételezhetően a gyár 
megbízásából pár hónapja építtetett vas-
úti vendéglőt) jelölték ki, a vezetőket pedig 
megbízták, hogy erről tárgyaljanak a gyárral.

A Soproni Napló – Sopronmegye napi-
lap 1914. október 14-i számában „Az alispán 
jelentése” alapján már arról számoltak be, 
hogy…”a császári és királyi katonai csapat-
kórházon kívül… a Vöröskereszt Egyesület 
zászlaja alatt a következő kisegítő kórházak 
állnak rendelkezésre:… üdülő betegek el-
helyezésére is folyamatosan vannak ajánl-
kozások (ágyakat, teljes felszerelést és ellá-
tást)… Bük 50

üdülő beteg részére. 1914. november 
20-án a képviselőtestület egyhangúan dön-
tött 10.000 korona hadikölcsön jegyzéséről 
a Répcevidéki Takarékpénztárban levő pén-
ze terhére. A büki Lámpa Egylet 1.000 ko-
rona állami kölcsönkötvényt jegyzett, s ezt 
községi őrizetbe helyezték.

Az 1914. november 28-i ülésen beje-
lentették, hogy a községbe hamarosan „49 
könnyebben sérült sebesült katona lesz ki-
helyezve. Két főt magánosok fogadnak be, 
a többi a Kaszinó [vagy Olvasó Egylet] két 
szobájába és az evangélikus iskola egyik 
termébe nyer elhelyezést. Élelmezésükről 
a község oly módon gondoskodik, hogy 
reggelire és vacsorára kapnak 12 liter tejet 

Az I. világháború Bükön

I. világháborús katona kép

a szállásokon, ebédjüket pedig valamelyik 
kocsmáros készítené el… A kenyeret De-
govits József helyi sütő szállítaná – fejen-
ként 75 gr. 40 filléres áron… A költségeket 
a község pénztárából fedezik.” A javaslatot 
egyhangúan elfogadták. Az előkészítéssel 
négy tagot bíztak meg.

Valamikor „december havától kezdve 
Csepreg, Bük, Alsó- és Felsőszakony közsé-
gekben a császári és királyi 13. ulánus ezred 
pótszázada nyert elhelyezést körülbelül 
1000 emberrel és ugyanannyi lóval. [Az ulá-
nusok vagy dzsidások könnyű lovas kato-
nák, akik lándzsával, szablyával és pisztollyal 
harcoltak. A pótszázadok a fronton eltöltött 
hónapok fáradalmait pihenhették ki a há-
tországban, másrészt pedig az ezred vesz-
teségeinek pótlása volt a feladatuk.] A galí-
ciai Zloczow kiürítése után kerültek ide” az 
oroszok beözönlése elől. A beteg katonákat 
Bükön és Csepregen helyezték el, akiket a 
Vöröskereszt fiókegylete és a lakosság éle-
lemmel segélyezett. A katonák viszont segí-
tették a mezőgazdasági munkák végzését, 
ugyanis a településeinkre kihelyezett ulánu-
sok nagyobb része egészséges volt.

Vármegyénkben is nagy gondot fordí-
tottak arra, hogy a családjuktól távol levő 
sebesült katonák is megünnepeljék a kará-
csonyt.

A Soproni Napló – Sopronmegye 1914. 
december 24-i száma 8. oldalán olvasható: 
„Vidéki sebesültek karácsonya

…Bükön szintén egyes családi körökben 
töltik az ünnepeket…” [A tehetősebb csalá-

dok a karácsonyi ünnepek alatt vendégül 
látták a sérült katonákat.]

A hetente két alkalommal megjelenő 
Sopronvármegye c. lap 1915. január 3-án 
a 4. oldalon írta: „Tífusz Bükön. A Bükön el-
helyezett sebesült katonák között több tí-
fuszos eset fordul elő. A ragályos betegség 
miatt előreláthatólag hamarosan elszállítják 
onnan a katonákat.”

A fenti lap január 12-i számának 4. olda-
lán már az elszállításukról tudósított: „A   tí-
fusz miatt áthelyezett ulánusok. Minthogy 
Bük községben a lakosok és az ulánus kato-
nák közül többen megbetegedtek, az oda 
bekvártélyozott ulánus katonákat a hatósá-
gi orvos javaslatára a napokban Locsmánd 
községbe küldték át.”

Egy ideig nincs forrásunk a büki kisegí-
tő kórházról. Így nem tudjuk, hogy a Locs-
mándra áthelyezettek tértek-e vissza, vagy 
újabb lábadozókat kaptak. Forrásaink arról 
tanúskodnak, hogy egészen 1917 őszéig – 
általában 35 fő körüli – könnyebben sérült 
katonát ápoltak Bükön. A betegeket rész-
ben az evangélikus iskola, részben pedig 
a katolikus iskola 1-1 termében helyezték 
el. Az egészséges ulánusok lovaikkal a mai 
városháza előtt levő park helyén körbe-kör-
bejártak, ahogy a bükiek is megtanulták: 
rajcsúroztak. E szóról kapta ez a területrész 
a Rajcsúr nevet.

 Sopron vármegye alispánja 1915-1916. 
évi jelentése szerint a pótszázad lengyel 
és rutén legénysége 1915 decemberében 
Lublinba került.  Sági Ferenc
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Kisiskolások 
versenye

A 2015/2016-os tanévre április 16-17-én 
lesz az első osztályosok beíratása az álta-
lános iskolába. Ehhez az eseményhez kap-
csolódtunk, amikor iskolánk első osztálya-
iban szeretettel fogadtuk a büki és acsádi 
óvoda iskolába induló nagycsoportos 
óvodásait. A tanítási órákat a tanító nénik 
úgy szervezték, hogy a leendő iskolások is 
bekapcsolódhassanak a munkába. Együtt 
dolgoztak iskolások és óvodások ezeken 
a tanórákon. Az aktívan tevékenykedő 
nagycsoportosok belekóstolhattak az is-
kolások életébe, ellátogattak a számok és 

betűk birodalmának rejtett zugaiba. Ezen 
a vidám hangulatú délelőttön az első osz-
tályosok igyekeztek a tavaly még ovis tár-
sak kíváncsiságát felkelteni az iskolai élet 
iránt, kedvüket meghozni ahhoz, hogy 
az iskolába szívesen, érdeklődően jöjje-
nek. A tanóra után az iskola épületében 
kalandoztak egyet, megismerték az őket 
váró tereket. A népdalos másodikosok 
gyermekdalokkal köszöntötték a kis ven-
dégeket, a negyedikesek ajándékkal ked-
veskedtek nekik. 
 bse

Iskolakóstoló

Óvodások az iskolában

Március 31-én angol nyelvű megyei 
drámafesztiválon vettek részt az emelt 
óraszámban angol nyelvet tanuló 5. és 
6. évfolyamos diákjaink, ahol nagyon 
eredményesen szerepeltek. A hatodi-
kosok arany-, az ötödikesek ezüst mi-
nősítést kaptak bemutatott produkció-
ik jutalmaként a szakmai zsűritől. 

Boros Fanni 6.b osztályos tanuló pedig 
a „legjobb élő hangeffekt” különdíjat kap-
ta meg. 

Pintér Anikó felkészítő tanártól a zsűri 
véleményét is megtudtuk, amire azt gon-
dolom, nagyon büszkének kell lennünk.

A 6. évfolyamosok előadásáról a zsű-
ri dicsérő szavai: „A jó dramaturgiáért, a 
remek karakterekért, a gyerekek hiteles 
előadásáért, az éppen szükséges, meg-
felelő kellékhasználatért, a színpad maxi-
mális kihasználásáért, az üdítő szórakoz-
tatásért, „az egyik legjobb előadás”. Az 
ötödikesekről is hízelgő a zsűri vélemé-
nye: „A ’széktörő’ szereplő szórakoztató 
előadásáért, a karakterek viccesen hiteles 
megformálásáért.”

Az előadásokat a 2. évfolyamosoknak is 
bemutatták a felsősök, kedvet csinálva a 
nyelvtanuláshoz.

Angol nyelvű drámafesztivál 

1992-ben indította útjára iskolánk alsó 
tagozatos munkaközössége az alsó tago-
zatos kisdiákok számára azt a tanulmányi 
versenyt, amelyen megmérették magukat 
az akkori büki „körzet” általános iskoláinak 
tanulói. A 23 év alatt a versenyre érkező is-
kolák köre kibővült, a versenyző kisdiákok 
létszáma megnőtt. A versenyt az iskola név-
adójáról, Felsőbüki Nagy Pálról neveztük el. 
Ő is sokat tett a magyar nyelv ügye érdeké-
ben, így szellemiségéhez méltóan zajlik ez a 
verseny is. Három területen – matematika, 
értő olvasás, szépírás nyelvtani résszel – ver-
senyeznek az alsó tagozatosok. A feladato-
kat iskolánk tanítói állítják össze és javítják ki. 
A feladatsorok nem éppen a tananyaghoz 
kötődnek, hanem a logikára, a mindennapi 
életben való eligazodásra épülnek. Az idei 
évben 20 iskolából érkeztek a versenyzők. 
A Kőszegi Tankerület intézményei mellett 
még 13 település – Jáktól Rábapatyig – 172 
kisdiákja érkezett hozzánk. A versenyzőket 
és kísérőiket Hárominé Orbán Erika igazga-
tó helyettes köszöntötte, elevenítette fel az 
elmúlt 23 év tapasztalatait. A verseny ideje 
alatt a felkészítő tanítókkal Venczli Miklósné 
szaktanácsadó beszélgetett a pedagóguso-
kat érintő aktuális problémákról, különös-
képpen az oly sokat emlegetett életpályáról, 
a pedagógusok minősítéséről. A kisdiákokat 
a versenylapok kitöltése után uzsonnával 
vártuk, és emléklappal köszöntük meg rész-
vételüket. Az eredményhirdetésre a tavaszi 
szünet után kerül sor.
Büki eredmények:
1. évfolyam
Értő olvasás
2. helyezett • Takács Sára Nikolett
Szépírás nyelvtani résszel
1. helyezett • Németh Júlia
2. évfolyam
Értő olvasás
1. helyezett • Horváth Regina Éva
Szépírás nyelvtani résszel
1. helyezett • Karcsics Kitti
3. évfolyam
matematika
3. helyezett • Spilenberg Márk
szépírás nyelvtani résszel
2. helyezett • Petrovics Karolin
4. évfolyam
értő olvasás • 1. helyezett • Stix Erik
Minden versenyzőnek és felkészítő tanító-
nak szívből gratulálunk, köszönjük helytál-
lásukat a verseny során.
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2014. szeptember 
1-jétől a marketing és 
értékesítési feladato-
kat a Büki Gyógyfürdő 
Zrt.-nél Láng Veronika 
marketing igazgató ko-
ordinálja. A turisztikai 
szakember a Veszprémi 
Egyetemen idegenfor-
galmi szakközgazdász, 
majd a Nyugat-Magyarországi Egyetemen, 
marketing szakirányon okleveles közgaz-
dász diplomát szerzett. Több, mint 10 éves 
szakmai tapasztalatát a részvénytársaságnál 
szerezte, 2002 óta dolgozik a cégnél, sőt már 
szakmai gyakorlatát is itt töltötte. A Bükfür-
dő Gyógy- és Élménycentrumnak, mint ha-
zánk második legnagyobb gyógyfürdőjé-

Személyi változások a Büki Gyógyfürdő Zrt.-nél

Az Erasmus nemzetközi tanulmányi program 
keretében, az előző évhez hasonlóan ismét 
német diákokat fogadott a szombathelyi 
Horváth Boldizsár Közgazdasági és Informa-
tikai Szakközépiskola. A szakmai gyakorlatra 
érkezett négy fiatal 3 hétre érkezett Magyar-
országra, közülük ketten Bükfürdőre. A német-
országi iskola – BBS Peine –alapvetően keres-
kedelmi és pénzügyi szakképző intézet, ahol 
az előzőekben megszerzett szakmai képesítés 
magasabb szintű kiegészítésére is lehetőség 
nyílik. A Bükfürdőre delegált diákok egyike a 
Büki Gyógyfürdőben dolgozik, Laura Hajdari 
pedig a Bük, Bükfürdő Közhasznú Turiszti-

kai Egyesület Tourinfó irodájában. Laura az 
észak-német Peine városból érkezett, 21 éves 
és európai kereskedőnek tanul. A képesítés 
megszerzésének feltétele a három hetes, kül-
földi szakmai gyakorlat és tapasztalatszerzés. 
Érkezését követően kollégáink körbekalauzol-
ták Bükön és Bükfürdőn, megismerkedett a 
fürdőváros attrakcióival, valamint felkereste a 
Bükfürdő Gyógy- és Élménycentrumot. Mun-
kája részeként tanulmányozza német nyel-
vű kiadványainkat, az egyesület és a tagság 
német weboldalait, korrigálja és helyenként 
németesíti a meglévő szövegeket, valamint 
besegít az információs irodába érkező német 

nyelvű vendégek kiszolgálásába is. Az előző 
évi német diákokhoz hasonlóan Laura is első 
alkalommal jár Magyarországon, az itt élő em-
bereket segítőkésznek és kedvesnek találja.

Az év első hónapjaiban a tavaly őszi, újságírók 
számára szervezett tanulmányút élményei 
jelentek meg a Nők Lapja, a Wellness Maga-
zin, a Világjáró magazin hasábjain nyomta-
tott formában, valamint a wellness.hu online 
portálon is. Az ingyenes felületek mellett az 
országos terjesztésű Metropol hírújság utazás 
rovatában szerepeltünk, valamint úti tippként 
bemutatkoztunk az ÉVA Magazin Travelben 
és a Centrál Média Lapcsoport további kiad-
ványaiban is. Az utóbbi megjelenések az idei 
médiamix keretein belül realizálódtak, melyet 
az előző évek jól bevált tapasztalatai szerint 

célcsoport és tematika szerint rögzítettünk.
Az előnyös szerződéseknek köszönhetően 
az elkövetkező hetekben, hónapokban több 
médiumban is szerepelni fog fürdővárosunk. 
A tavaszi-kora nyári időszakban leginkább a 
családosokat és az unokákkal nyaraló nagy-
szülőket fogjuk megszólítani. Jelen leszünk a 
Kölyök kalauz több lapszámában, de az egész 
nyáron piacon lévő Story Nyári Különszám-
ban is több oldalon találkozhat az olvasó a 
bükfürdői élményekkel egy ismert televíziós 
hölgy és családja segítségével. Az online por-
tálok közül több hónapig fogunk szerepelni 

az origo és index oldalakon, valamint az uta-
zók és uticél keresők körében is ismert travelo.
hu turisztikai oldalon is. A megújult Kandász 
Travel segítségével televízióban ismételten 
bemutatjuk Büköt, Bükfürdőt – az idei megje-
lenéseinkben nagy hangsúlyt fektetünk a 750 
éves jubileumra, széles körben promotáljuk 
a tervezett programokat és ismertetjük meg 
az érdeklődőket a büki hagyományokkal. 
A kora nyári időszakban egy újabb újságíró 
tanulmány utat is szervezünk, melynek témája 
szintén az évfordulóval lesz kapcsolatos. 
 BBKTE-TDM

Német lány a Tourinfó irodában

Bük, Bükfürdő az országos médiában

Láng Veronika

Laura Hajdari

nek folyamatos köztudatban tartása mellett 
kiemelt céljának tartja a fürdő marketing- és 
értékesítési csatornáinak további erősítését 
és fejlesztését, a fürdő legfontosabb cél-
csoportjainak hatékonyabb megszólítását, 
mindezt szoros összhangban és együttmű-
ködésben a helyi TDM-mel. Német és angol 
nyelven beszél. Családjával Szombathelyen 
él, egy hét éves kislány édesanyja.

2015. január 1-jétől a Büki Gyógyfürdő 
Zrt. üzemeltetési igazgatója Babosné Bolfán 
Beatrix, aki a Bárczi Gusztáv Gyógypedagó-
giai Tanárképző Főiskolán gyógypedagógiai 
tanár szakon szerzett diplomát, 2002-2004 
között az Egészségügyi Továbbképző Intézet 
szervezésében egészségügyi menedzser, 
majd 2009-ben gyógy masszőri képesítést 
szerzett. 1992 szeptemberétől dolgozik a 

Büki Gyógyfürdő Zrt.-
nél – korábban infor-
mációs, műszakvezető 
munkakörben –, majd 
2000-2015 márciusáig 
gyógyszolgáltatási ve-
zetőként. Legfontosabb 
feladatának tartja, hogy 
szolgáltatás centrikus 
szemlélettel, a vendé-
gek érdekeit szem előtt tartva a részlegek 
munkáját összehangolja. Célja, hogy színvo-
nalas szolgáltatások, tiszta környezet fogad-
ja a Bükfürdő Gyógy- és Élménycentrumba 
látogatókat biztosítva valamennyi korosz-
tály számára a kikapcsolódást, pihenést. 
Gyermekkorától Bükön, 1995 óta családjával 
Górban él. Fiai 7,16 és 20 évesek.

Babosné Bolfán Beatrix
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„Huszonöt hazai és külföldi egyesület-
ből közel 540 8-14 év közötti fiatal vívó 
vett részt a 2015-ös Bükfürdő-kupán, a 
korosztályos Olimpici Párbajtőr Grand 
Prix-sorozat negyedik versenyén, ami a 
Szombathelyi Vívóakadémia Egyesület 
szervezésében zajlott a büki sportcsar-
nokban.

Sorozatban az ötödik évben érkeztek a 
párbajtőröző-palánták Bükre. Idén március 
27-29 között minden eddiginél több pás-
ton zajlottak a küzdelmek a sportcsarnok-
ban, ahol egyszerre 16 páston csattogtak 
a pengék, és emellett a Művelődési Ház 
Színháztermében is felállítottak két verseny-
helyszínt, hogy ne okozzon problémát a 
nagy létszámú korosztályok kezelése sem. 

A péntektől vasárnapig tartó viadalon négy 
korosztályban fiú és lány egyéniben csaptak 
össze a versenyzők a ranglista pontokért. Az 
egész napos küzdelmek idén is telt házat 
vonzottak a büki sportcsarnokba. A telepü-
lés szállásadói sem lehettek elégedetlenek, 
hiszen a fiatal versenyzők általában csalá-
dostól érkeztek, jellemzően egy éjszakát 
Bükön töltve. A vendéglátó szombathelyi 
klubtól Málics Róbert főszervező elmond-
ta, Büknek ismét sikerült bizonyítania, hogy 
nagyszerű házigazda. Látszik, hogy a turiz-
musból élő városban valóban a vendég a 
legfontosabb, ezt éreztük lépten-nyomon, 
tette hozzá. A Szombathelyi Vívóakadémia 
Egyesületnél csupán amiatt lehetnek picit 
csalódottak, hogy Patócs Zsolt 15 tanítvá-

nya közül ezúttal egyiknek sem sikerült szá-
mottevő eredményt elérnie, csupán hárman 
tudták beverekedni magukat a legjobb húsz 
mezőnyébe.”

Lukácsháza 2015.március 28.
Első helyezett: BÜK 19,5 pont.
A csapat tagjai:
Ávár Zsolt 5,5 pont 

első helyen tábladíjas

Néveri Tibor 4,5 pont
Farkas István 5,5 pont 

harmadik helyen tábladíjas
Győrvári András 3 pont
Mesterházy Ernő 1 pont

Második helyezett Vép: 16,5 pont
Harmadik helyezett Gencsapáti: 16 pont
Gratulálunk!

Dániel Tibor 
szakosztályvezető

Olimpici

Vas megyei Települések sakk csapatversenye 

S p o rt

Munkatervünknek megfelelően a meg-
tartott közgyűlésünkön új ALAPSZA-
BÁLYT fogadtunk el. Takács Csabáné 
–Dóri- lemondása miatt Adorjánné Hor-
váth Alízt választották meg. A közgyűlés 
megköszönte Dóri pontos és szorgalmas 
tevékenységét, melyet több mint 12 évig 
végzett nemcsak a horgászok érdekében.

Március 21-én, illetve április 11-én társa-
dalmi munkát végeztünk a tó környékén. 
Örömünkre több fiatal és gyermek-horgász is 
részt vett mindkét napon. A fiatalok padokat 
festettek, szemetet szedtek, a felnőttek nádat 
takarítottak. A közel 40 főnek ezúton is köszö-
netünket fejezzük ki.

Kigyulladtak a közvilágítási lámpák a „vá-
sár-téren”- további fejlesztést, változást lehe-
tővé téve, amely valóban közösségi térré ala-
kulhat nemcsak a horgászok számára.

Örömmel tájékoztatunk minden érdek-
lődőt, hogy a pályázatot kiíró MVH részéről 
tartott ellenőrzés során hiányosságokat nem 
tártak fel, ezért az igényelt összeget átutalták 

számlánkra. Ezt az összeget önkormányza-
tunk részére kell visszafizetnünk. A felújított 
közösségi épület felszerelése eléggé hiá-
nyos, ez akadályozza az egyesületi munkát, 
illetve horgászaink (fiatalok) továbbképzését. 
A  legszükségesebb dolgok kellenek – inter-
net hozzáférés, számítógép, nyomtató stb. 

–aminek költsége meghaladja egyesületünk 
pénzügyi lehetőségét.

Március végén halakat telepítettünk a büki 
tóba: 610 kg három nyaras pontyot, valamint 
két mázsa vegyes keszeget, melyből horgá-
szaink szépen fogtak az ünnepek előtt.

Tagságunk folyamatosan gyarapszik, más 
egyesületből is kérik felvételüket, de örven-
detes, hogy fiatalok is jelentkeznek tagjaink 
közé. Rendezvényeinket sokan látogatják, 
mert a sok finom étel elkészítése és elfogyasz-
tása kulturált körülmények között történik.

A város 750 éves évfordulója tiszteletére 
több versenyt is rendezünk, amely horgásza-
ink házi vetélkedőjével kezdődik, majd nyáron 
és kora ősszel meghívásos körzeti és regionális 
versennyel és bemutatóval folytatódik. Fiatal-
jaink részére egy hetes horgász-tábort szerve-
zünk, reméljük, hogy még több fiatalt tudunk 
megnyerni ennek az egészséges, környezetet 
kímélő és szerető sportnak.

Szabó József
egyesületi elnök

A Büki Horgász Egyesület hírei

A gyerekek is dolgoztak

Korosztályos Olimpici Párbajtőr Grand Prix-sorozat
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A DR LUPO BÜKI TK női felnőtt kézilabda csa-
pata a II. helyen, a Junior válogatott pedig a 
középmezőnyben zárta a 2014-15 évi NB. II 
északnyugati csoportjának őszi szezonját. 
A téli pihenő alatt értesültünk arról az öröm-
teli hírről, hogy két játékosunk (Miskei-Puk-
ler Petra és Szalai Nikoletta) anyai örömök 
elé néz, melyhez sok boldogságot kívánunk 
(jelenleg 4 játékosunk van távol gyermek-
áldás miatt). Egy játékosunknak (Ravadits 
Nóra) pedig külföldi tanulmányi lehetősége 
adódott, ezért nem tud részt venni a tavaszi 
fordulóban. Sajnálattal vettük tudomásul azt 
is, hogy Sebestyén Anett kézilabdás pálya-
futását külföldön folytatja, Hegyi Dóra pe-
dig munkahelyi elfoglaltsága miatt jelenleg 
nem tud aktívan sportolni. Mátés István edző 
és a szakosztály vezetősége mérlegelte a ki-
alakult helyzetet és olyan döntés született, 
hogy három junior korú játékos (Németh 
Bianka, Markó Vanda, Szabó Dóra) részére 
kérünk még felnőtt játékengedélyt. Így már 
összesen (Kálmán Zsófiával, Csóka Eszterrel 
és Szabó Rékával együtt) 6 junior játékos 
szerepel a felnőtt csapatban is. Köszönjük a 
lányoknak, hogy vállalták ezt a nem kis fela-
datot a csapat érdekében. A junior játékosok 
mellett jelenleg Czlennerné Binder Nikolet-
ta, Bősze Dóra, Fazekas Attiláné, Fazekas Rita, 
Harasztovics Gabriella, Németh Diána, Koln-
hofer-Palkovits Zsófia, Pataki Gyöngyi, Pup 
Ramóna, Szenczi Judit és Udvardi Zsanett 
alkotják a felnőtt csapatot. A tavaszi fordulót 
csodálatosan, várakozásaink felett kezdték a 
lányok. Elsőként Komáromba utaztunk, ahol 
hatalmas csatározás után sikerült legyőz-
nünk a házigazdát. Ezt követően a III. helye-
zett Mosonszolnok csapatát fogadtuk hazai 
pályán, és szurkolóink nagy örömére maga-
biztos, 4 gólos győzelmet arattunk. A Nőna-

pot Körmenden 10 gólos győzelemmel és 
jó néhány sérüléssel ünnepeltük. Következő 
mérkőzésünket hazai pályán játszottuk, és 
a vendég Tapolca csapatát 26-11-es ered-
ménnyel sikerült legyőznünk. Március 28-án 
a SZESE Győr csapata fogadott bennünket, 
ahol magabiztos játékkal, 7 góllal múltuk fe-
lül ellenfelünket. A tabellán jelenleg a VKLSE 
csapatával azonos pontszámmal a második 
helyen állunk, 9 ponttal megelőzve a Mo-
sonszolnokot.

A részben átalakult (megfiatalodott) ju-
nior csapat két győzelmet aratott, és három 
vereséget szenvedett el a tavaszi szezonban, 
de játékuk egyre összeszokottabb, maga-
biztosabb és tartják helyüket a középme-
zőnyben. Örömünkre szolgál, hogy a junior 
csapatban jelenleg csak általunk kinevelt 
játékosok vannak (Csabai Amanda, Cseledi 
Maja, Csóka Eszter, Gyurasits Helga, Kálmán 
Zsófia, Kelemen Annabella, Kiss Adrienn, 
Kovács Fanni, Markó Vanda, Marton Dóra, 
Megyeri Hajnalka, Németh Bianka, Németh 
Izabella, Németh Laura, Szabó Dóra, Szabó 
Noémi, Szabó Réka, Szalai Nikoletta), és re-
méljük, ez a folyamat folytatódni fog.

Szakosztályunk 2014-15. évi TAO pályá-
zatát ismét jóváhagyta a Magyar Kézilabda 
Szövetség, a támogatás utánpótlás-neve-
lési feladatokra és felszerelés beszerzésekre 
fordítható. A forrásokat sikeresen lehívtunk, 
melynek lebonyolításában aktív szerepet 

vállalt a felnőtt csapat két játékosa, Czlen-
nerné Binder Nikoletta és Harasztovics Gab-
riella, amit ezúton is köszönünk nekik.

Szakkör keretében a szakosztály szerve-
zésében (az iskolás szakkör mellett) meg-
kezdődött az általános iskolások kézilabdás 
oktatása. Pócza Csaba igazgató támogatásá-
val remélhetőleg a következő tanévtől a Fel-
sőbüki Nagy Pál Általános Iskola és Szakisko-
lában is elindulhat a „Kézilabda az iskolában” 
program.

Terveink szerint a Bükfürdő Kézilabda Ku-
pát a tavalyi évhez hasonlóan az őszi szezon 
megkezdése előtt megrendezzük.

Az elkövetkező két hónapban három 
vidéki és két hazai mérkőzésnek nézünk 
elébe, reméljük, a sportrajongóknak izgal-
mas perceket és tartalmas kikapcsolódást 
tudunk nyújtani. A mérkőzések menetrend-
jéről, eredményéről és a bajnokság állásáról 
folyamatosan tájékozódhatnak Bük város 
honlapjának Sport/Hírek rovatában.

Köszönjük minden játékosnak, segítőnek, 
szakosztály tagnak kitartó munkáját és szur-
kolóink töretlen bíztatását.

Szabó Róbert szakosztályvezető

A dobogó második fokáról rajtoltak a kézilabdás lányok!

JUNIOR csapat FELNŐTT csapat

Keresse a buk.hu honlapon 
a Büki TV adásait.

Minden kedden este hétkor 
új adással jelentkezünk.

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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I M P R E S S Z U M

BÜKI ÚJSÁG
 BÜK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

Kiadó: Polgármesteri Hivatal Bük • Felelős kiadó: dr. Tóth Ágnes jegyző
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