
A Répce folyó évezredek óta az Alpokból 
indulva szeli át – a mostani elnevezéssel 
– Vas és Győr-Moson-Sopron megyét. Az 
itt élők megtanultak együtt élni a folyó-
val, hiszen a vízfolyás környékén mindig 
jó termésre számíthattak. A Répce néha 
aztán megbokrosodott, és a hegyekből 
lezúduló víz a kisebb patakokat ma-
gába fogadva elöntötte a folyó lakott 
környékét is. A Répce árvizeinek meg-
akadályozására 1818-ban a burgenlandi 
Locsmándnál a Répce medréből elágaz-
va új árkot létesítettek, így a Répcét két 
mederbe terelték. Az Öreg-Répce a mel-
lette felépült malmoknak adott energiát, 
míg a másik ág, az Ásás elősegítette az 
árvizek gyors lefolyását. A két meder Bük 
község mellett egyesült. Úgy tűnt sokáig, 
hogy az új meder, az „Ásás”, megakadá-
lyozza az árvizek kialakulását.

Az 1964-es tél nagyon csapadékos volt, az 
Alpokban 110-120 cm-es hó esett. A tavaszi 
időszakban pedig két erős anticiklon hatá-
sára több napos eső volt áprilisban. Meg-
emelkedett a talajvíz, a sok esőt már a föld 
nem tudta befogadni. a vegetáció még nem 
indult el, így a növények a földből a víz elpá-
rologtatását nem kezdték el. Ekkor a meteo-
rológiai és vízügyi előrejelzések még Auszt-
ria és Magyarország között nem működtek. 
A  sok eső miatt azonban sejteni lehetett, 
hogy a Répce megduzzad.

1965. április 22-én Répcevisnél a Répce 
korábban soha nem mért értéket ért el, a 
mederben másfél méterrel volt magasab-

50 éve történt
Az évszázad árvize Bükön – 1965. április 

ban a víz, mint az addig mért legmagasabb 
vízszint. Bük fölött és Bük alatt kilépett a 
Répce a medréből, elöntve a folyó melletti 
területeket.

Teklits István akkori tanácselnök, a vé-
delemért felelős vezető és Bittenbinder 
Miklós, a területért felelős vízügyi mérnök 
április 22-én aggódva járták körbe a telepü-
lés Répce melletti részeit, de a Répce medre 
még a kissé emelt partok között tartotta a 
folyót.

De mint kiderült, a Répce-malomcsator-
nának az országhatárhoz közeli szakaszán 
a tisztítógát átszakadt, megkezdődött a 
Répce-völgy telítődése. Az árvíz először Bük 
Csepreg felőli részén, a cukorgyári munkásla-
kásoknál jelentkezett. Már lehetett érzékelni, 
hogy az ár először nem a főmederből, ha-
nem a Malom árok felől közelít. Ezt követően 
azonban az „Ásás” medréből is kicsapott a 
Répce, megpecsételve a település alsó ré-
szeinek sorsát. A közvetlenül a parton lévő 
cigánytelepet az ár oly módon, olyan erővel 
sodorta el, hogy nyoma sem maradt.

A büki lakosoknak, a helyi vezetésnek a 
gyors áradás miatt esélye sem volt az árvízi 
védekezésre. Amit tenni tudtak és tettek, az 
a veszélyeztetett lakosok kimentése volt. Az 
akkori eszközökkel, lovas kocsikkal, traktorok-
kal mentették a családokat, a tulajdonukban 

1965. április Árvízi mentés

lévő állatokat. Az értékek, bútorok mentésé-
re már nem volt idő, energia.

A kitelepített családokat a település felső 
részén élő rokonok, ismerősök fogadták be. 
Az ekkor készült légi fotókból és a későbbi 
rekonstruált térképekből kiderül, hogy a mai 
főutca vonaláig feljött a víz, elárasztva az alsó 
utcákat.

Az árvízben sok tömésház azonnal ösz-
szedőlt, megsemmisült, vagy olyan módon 
sérültek az épületek, hogy le kellett bontani 
őket. Addig sosem látott összefogással in-
dult meg az újjáépítés. Építőanyag telepet 
hoztak Bükre, jöttek a környékbeli üzemek 
dolgozói építkezni, a kultúrház udvarán épí-
tőtáborosok laktak, akik segítették a típushá-
zakat felépíteni. Közel száz ház épült újjá az 
árvizet követően. Sok család örülhetett az 
akkor korszerű, új házának.

Az állam támogatott hitellel segített az 
építkezőknek. Az árvizet követően megemel-
ték a Répce partoldalát Bükön, megépült a 
góri árvízi tározó. Ezekről az eseményekről 
emlékeztek meg a Trió Televízióban egy stú-
dió beszélgetés keretében, a Művelődési, 
Sportközpont, Könyvtárban pedig egy kiál-
lítással. Dr. Németh Sándor polgármester a 
kiállítás megnyitóján elmondta, hogy egy ki-
advány is készül az 50 évvel ezelőtti árvízről.
 varga
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BEFEKTETÉS A J BE

Európai Struktúrális
és Beruházási Alapok

2015. május 12.
Büki Közös Önkormányzati Hivatal

SAJTÓKÖZLEMÉNY
Önkormányzati képzések

2012-ben a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében 
megjelent a TÁMOP-2.4.5-12/7 „A munka és a magánélet össze-
hangolását segítő munkahelyi kezdeményezések” című pályázati 
konstrukció felhívása, amelyre az akkor még  Bük Város Önkormányzat
Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala elnevezésű intézmény 
pályázott.

Az időközben Büki Közös Önkormányzati Hivatallá alakult szervezet 
2014. szeptemberében aláírta a Támogatási Szerződést, így a „Bük 
Polgármesteri Hivatal munkatársainak felkészítése az új kihívásoknak” című 
TÁMOP-2.4.5/12/7-2012-0086 számú pályázat 12.615.332 Ft vissza nem 
térítendő támogatásban részesült.
 
A pályázat 100%-os támogatási intenzitású, így a hivatal részéről saját erőt 
nem igényel. A pályázat keretében a köztisztviselőknek 6 képzésen kell 
részt venniük: időgazdálkodás, kommunikációs készségfejlesztés, kon iktus
menedzsment, stressz kezelés, nonverbális kommunikáció szerepe és 
fontossága a közigazgatásban, és információ biztonság ISO 27001 
témakörökben.

A pályázat lehetőségek nyújt az ügyintézési folyamatok, és a munkakörök 
átszervezésére, illetve a hivatali dokumentumok átdolgozására, továbbá
a rugalmas munkaidő és a távmunka lehetőségének bevezetésére. A 
képzések 2015. májusában kezdődtek el és augusztus 31-ig fejeződnek be. 

K é p e s  tö rt é n e t

Rajzkiállítás

Családi futóverseny Anyák napja – Lila csoport, 2015 Varró Dani
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Bük Város Önkormányzatának Képvise-
lő-testülete a 2015. évi költségvetésének 
elfogadásakor 5.000.000 Ft-ot irányzott elő, 
hogy Bük város intézményei és civil egye-
sületei a város 750 éves jubileumi évéhez 
kapcsolódó ötleteiket meg tudják valósí-
tani. A pályázati alap felhasználására a Büki 
Közös Önkormányzati Hivatal elkészített 
egy rövid adatlapot, amely kitöltésével és 
árajánlatok csatolásával lehetett a kérelmet 
benyújtani. A kérelmek benyújtásának ha-
tárideje 2015. április 30-a volt, amely hatá-
ridőre 12 db kérelem érkezett be összesen 
12.841.280 Ft értékben. A Kulturális, Okta-
tási és Sport Bizottság, és a képviselő-tes-
tület minden egyes kérelmet külön-külön 
megtárgyalt. A színvonalas és értékterem-

A 750 éves jubileumi évhez kapcsolódó programok

1. A jogviszony időtartama: határozatlan.
2.  A foglalkoztatás jellege: teljes munka-

idő.
3. A munkavégzés helye: Bük város köz-

igazgatási területe és a hulladékszál-
lítási szolgáltatással érintett önkor-
mányzatok közigazgatási területe.

4. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői 
megbízással járó lényeges feladatok: 
a nonprofit kft. feladatkörébe tartozó 
feladatok ellátása.

5. Illetmény és juttatások: a munkaszerző-
dés szerint. 

6. Pályázati feltételek:
 – felsőfokú építőipari, vagy települé-

süzemeltetési műszaki vagy gazdasági 
végzettség,

 – büntetlen előélet,
 – legalább B kategóriás jogosítvány,
 – magyar állampolgárság, büntetlen 

előélet, cselekvőképesség, 3 hónapnál 
nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (a 
bizonyítvány igénylését igazoló okirat 
is elfogadható),

 – írásbeli hozzájárulás a pályázati 
anyagba történő betekintéshez.

7. A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 – pénzügyi végzettség,
 – hasonló területen szerzett vezetői 

gyakorlat,
 – legalább 2 év településüzemeltetési 

vezetői gyakorlat.

Bük Város Önkormányzatának az önkor-
mányzat által adományozható kitüntető 
címekről és díjakról szóló 6/2009. (VI.30.) 
önkormányzati rendelete szerint a dísz-
polgári, posztumusz díszpolgári cím, Bük 
Város Ifjúsági díja és Bük Városért Kitünte-
tő Oklevél kitüntetések adományozását 
teszi lehetővé.
Az adományozásra a polgármester, ön-
kormányzati képviselő, a képviselő-testü-
let bizottságai, illetve rajtuk keresztül a vá-
rosban működő intézmények, társadalmi 
szervezetek és nemzetiségi önkormány-
zatok tehetnek javaslatot. Egy szervezet 
egy kitüntetésre évente legfeljebb egy 
személyt javasolhat.
A javaslatnak tartalmaznia kell a kitün-
tetésre méltónak tartott személy nevét, 
lakcímét, tevékenységének, életművének 
általános ismertetését, továbbá az elis-
merni kívánt tevékenység méltatását.
A javaslatokat még 2015. május 31-ig 
kérjük eljuttatni a polgármesternek. Az 
odaítéléséről a Kulturális, Oktatási és 
Sport Bizottság véleménye alapján június 
30-ig határoz a képviselő-testület. 

Dr. Tóth Ágnes jegyző

Pályázati felhívás a Parkom Nonprofit Kft.  
ügyvezetői álláshelyére

Felhívás kitüntetési 
javaslat megtételére

tő rendezvényeket látva Bük Város Önkor-
mányzat Képviselő-testülete a 2015. május 
7-én megtartott ülésén a támogatási keret 
10.000.000 Ft-ra történő felemeléséről dön-

tött, amely után az alábbi támogatásokat 
ítélte oda az egyes szervezeteknek. 

A programok megvalósításához min-
denkinek sok sikert kívánunk. 

8. A pályázat részeként benyújtandó ira-
tok, igazolások:

 – az iskolai végzettséget igazoló okira-
tok másolata,

 – három hónapnál nem régebbi erkölcsi 
bizonyítvány 

 – jogosítvány másolata,
 – szakmai önéletrajz,
 – a feladat ellátására vonatkozó szakmai 

elképzelések, a bérigény megjelölésével
9. A munkakör betölthetőségének idő-

pontja: 2015. június 1.
10. A pályázat benyújtásának határideje: 

2015. május 26.
11. A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, Dr. Németh Sándor polgár-

mester címére (9737 Bük, Széchenyi u. 44.)
 Kérjük a borítékon feltüntetni „Parkom 

Nonprofit Kft. ügyvezetői állás” 
12. A pályázati kiírás közzétételének helye, 

ideje: önkormányzat honlapja: www.
buk.hu, Vas Népe és Kisalföld napilapok.

13. A munkakörrel kapcsolatban dr. Né-
meth Sándor polgármester nyújt felvi-
lágosítást.

14. A taggyűlés fenntartja a jogot, hogy a 
pályázatot érvénytelennek nyilvánítja.

Keressen bennünket az interneten is!

www.buk.hu
A Trió TV adásait elérheti,  

később visszanézheti:
www.triotvdunantul.hu honlapon.

750 éves jubileumi kérelmek
Pályázó neve Támogatott tevékenység Igényelt 

összeg
Odaítélt 

támogatás
Sok-szín-pad Társulat Byki utazása, avagy egy 750 éves időutazás igaz története című kisfilm 360 000 Ft 360 000 Ft
Büki Városvédő és Szépítő Egyesület Mária-szobor felújítása 546 755 Ft 546 755 Ft
Bük, Bükfürdő Közhasznú Turisztikai Egyesület Bük 750 – Időtálló Ízek, Büki Recepteskönyv 1 354 500 Ft 1 354 500 Ft
BTK BTK 5 TUSA 1 115 025 Ft 1 082 385 Ft
H-05 Postagalambsport Egyesület Bük 750 év madártávlatból 400 000 Ft 400 000 Ft
Csodaország Óvoda, Egységes Óvoda  
– Bölcsőde és Közétkeztetést Ellátó Intézmény Az ősz kincsei csodaországban 545 900 Ft 545 900 Ft

Csodaország Egyesült Advent csodaországban 331 800 Ft 331 800 Ft
Fülöp Dezső Evangélikus Alapítvány Jubileumi Találkozások Napja 500 000 Ft 500 000 Ft
Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola és Szakiskola Húsz év - Húsz esemény 955 000 Ft 955 000 Ft
Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár Szent Mihály Napi Forgatag – Sorsok, történetek, emberek. 2 639 000 Ft 2 000 000 Ft
Büki Ifjúság a Helyi Kultúráért Egyesület Részek az egészért! városi vetélkedő 713 300 Ft 576 300 Ft

Pannon Cigányzenekar Hagyományok útján Pál István „Szalonna” és bandája  
és a Pannon Cigányzenekar közös koncertje 1 380 000 Ft 1 347 360 Ft

10 841 280 Ft 10 000 000 Ft

2 0 1 5 . m á j u s   2 2 .        3



Büki Újság  

Május első vasárnapja az Édesanyák 
napja.

Az év egyik legszebb ünnepe az óvodá-
ban is az Anyák Napja. Minden csoportban 
nagy – nagy szorgalommal, igyekezettel, 
szeretettel készülődtek a gyermekek az óvó 
nénikkel együtt.

A köszöntés részünkről figyelmesség 
anyák napja vasárnapján. Bár tudjuk, hogy 
nem adhatjuk vissza mindazt, amit tőlük 
kapunk. Jelezni viszont tudjuk, hogy ész-
revettük, értjük, érezzük, megkaptuk a se-
gítséget, a támogatást, a gondoskodást. 
Később is szükségünk van, hogy törődjenek 
velünk, figyeljenek ránk. Hála, köszönet, sze-
retet, amit a kisgyermek is megérez ezen a 
napon, és próbálja kifejezni verssel, virággal, 
általa készített ajándékkal, ölelésével.

Mi mindent kapunk az édesanyánktól? 
A születés együtt megélt fájdalmával az 
életet. A tiszta, puha melegséget, a gon-
doskodást, a törődést, a biztonságot. A me-
séket, az énekeket, az öleléseket, meghitt 
együttléteket, bizalmas beszélgetéseket, a 
simogatásokat. S ebből fejlődhetünk de-

rűt sugárzó, kiegyensúlyozott, magabiztos, 
egészséges felnőttekké. Ki másnak lehet az 
ölébe bújni, s ott erőt gyűjteni, megpihen-
ni. Verseket tanulunk, játékokat. Nyerni és 
veszíteni tanít minket, elújságolhatjuk neki 
sikereinket, elpanaszolhatjuk bánatunkat, 
kudarcainkat. „A szeretetet – először csak 
érezzük és megnyugtat, majd meg is tud-
juk mondani, mi ez. Visszük magunkkal éle-
tünk során, ha jól megtanultuk, építkezhe-
tünk segítségével. A szeretet nem feltűnő, 

de természetesen jelenvaló. Éltet, mint a jó 
levegő, a friss víz, erőt ad, könnyűvé teszi a 
mindennapokat, segít túljutni a nehézsé-
geken.”  (M.J.)

Anyukám, anyukám, találd ki,
Hogy az én nagy kincsem ugyan ki?
Ki más is lehetne, ha nem te.
Ültess hát gyorsan az öledbe! 

(Tordon Ákos)
Isten éltesse az édesanyákat családjuk 

körében! P.G.

a k t u á l i s

Anyák napjára

Pillanatkép a műsorból

Költészet és tudás. Versek és diófalevél. Varró 
Dani és a „bükki füves ember”. Mindketten 
egy-egy szeletkéje annak a határtalan irodal-
munknak és ismereteknek, amelyek képesek 
testet ölteni írott formában is. Egyben az a 
fajta családi örökség is, amely apáról fiúra, 
nagymamáról unokára szállt például a név-
ben hordozott gúnyolásban („Hé, Varró, varrd 
meg a gatyámat!” Épp így csúfolták már atyá-
mat), vagy éppen a gyógynövények ismere-
tében (A javasasszony unokája). Jómagunk, a 
hallgatóság, a tőlük megszerzett személyes 
találkozások élményét vihetjük magunkkal, 
és annak lehetőségét, hogy újra velük lehe-
tünk könyveik által. Jómagam nagyon ked-
velem Varró Dániel költészetét és csak fele 
annyira szeretnék úgy játszani a szavakkal, 
rímekkel, ahogyan ő teszi verseiben. Stílusa 
utánozhatatlan, maga az ember: könnyed és 
játékos, modern és visszatekintő, humoros 
és megható, életszerű és irodalmi ihletésű, 
szókimondó és szerény. Végtelenül szerény 
és fiatal. 1977-ben született, a kortárs fiatal 
költőgeneráció kiemelkedő alakja. 21 évesen 
jelent meg első önálló kötete a Bögre Azúr, 
majd verses meseregénye a Túl a Maszat-he-

gyen, amelyből bábmusical és színházi előa-
dás is készült Presser Gábor zeneszerzésével. 
Kis szerelmes Szívdesszert verseskötete derű-
vel és apró keserűséggel átszőtt. Gyermekei 
születése ihlette mondókás könyveit: Akinek 
a lába hatos – Akinek a foga kijött – Akinek a 
kedve dacos. Mindez csak néhány olyan kö-
tete, amelyet hóna alá csapva érkezett meg 
a művelődési központ és könyvtár meghí-
vására. Szerteágazó alkotói tevékenységéből 
hozott ízelítőt Bükre április 14-én. Délelőtt az 
iskolásoknak olvasott fel vidám gyermekver-
seiből, melyeket az Eszter-lánc mesezenekar 
tett még varázslatosabbá zenéjükkel, dala-
ikkal és azzal a közvetlenséggel, amellyel a 
gyermekek felé fordultak. Az esti Varró Dániel 
író-olvasótalálkozót hihetetlen humorral át-
szőtt, versek felolvasásával megspékelt élet-
út-bemutatás jellemzett.
De itt volt nálunk Szabó György is, akit 
szintén nagyon kedvelek, tisztelek. Régóta 
dédelgetett gondolat eredményeként ér-
kezett városunkba a „bükki füves ember”, aki 
87 évesen, korát meghazudtoló vitalitással 
és állóképességgel rendelkezik. Küldetése, 
hogy azt az ősi tudást adja át, amelyet a 

természet megismerésével maga is meg-
szerzett, s amely lassan-lassan kicsúszik az 
emberiség kezéből. Lehetőséget mutatott 
arra, hogy visszataláljunk azokra a gyógymó-
dokra, amelyek a természetben rejlenek. Ne 
elforduljunk tőle, hanem óvjuk egészségün-
ket, előzzük meg a bajokat, hosszabbítsuk 
meg életünket a gyógynövények erejével. 
A  május 7-ei büki előadása jó példa arra, 
hogy sokan vannak, akik erre az útra szeret-
nének rálépni vagy éppen nem letérni róla. 
Több mint 300 emberrel telt meg a sport-
csarnok. A nagy helyiség ellenére, minden-
ki közelinek érezte Gyuri bácsi gondolatait. 
Olyan egyszerű praktikákat hangsúlyozott, 
mint a sok folyadék fogyasztása, a vesetisz-
títása, a szív és érrendszer erősítése, a rák 
megelőzése, a vegyi anyagok mellőzése és a 
sok-sok gyógynövény jó hatása, mint példá-
ul a diófalevélé. Bizonyosság az elmondot-
takra? Ő maga. A legjobb példa, a legjobb 
reklám. S mi számunkra a tanulsága mindkét 
rendezvénynek? Olvassunk a lélek és igyunk 
a testünk egészségéért! Teremtsünk harmó-
niát ily egyszerű dolgokkal a mindennapja-
ikban!  (pb)

Versektől a diófalevélig – amit örökségül kaptak
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A Magyarországi Evangélikus Egyház által 
meghirdetett Országos Evangélikus Báb-
fesztivál témája 2015-ben így hangzik: He-
gyek, kövek, sziklák a Bibliában. Büki báb-
csoportunk megalakulásának 10. évében 
nagy lelkesedéssel állt neki a készülésnek. 
Új darabunk Jézus Krisztus életét végigkí-
sérve rávilágít arra, hogy ő a Szabadító, akit 
Isten megígért a világnak, Isten Fia, akiben 
a végtelen szeretet, elfogadás és kegyelem 
az emberhez jött. A Dicsőítő sziklák című 

Dicsőítő sziklák

A büki bábosok

darab Jézusnak arra a mondatára épül, 
amikor az őt támadó farizeusok azt kérik 
tőle, hogy hallgattassa el az őt királyként di-
csőítő tanítványokat, és Jézus így válaszol: 
„Mondom nektek, ha ezek elhallgatnak, a 
kövek fognak kiáltani.” (Mt 19,40) Bábosaink 
kezében ezért nagyobb kavicsok a bábok, 
rajtuk keresztül jelennek meg a történetek 
és a mondanivaló. A május 10-i büki bemu-
tató után még vár ránk egy előadás május 
16-án Beledben, majd augusztusban egy 

A Magánszállásadók Országos Szövetsége 
közgyűlésére, 2015. 04. 26-án került sor.

Mórahalom város szobakiadóinak invitá-
lására látogattak el az egyesület tagjai a tele-
pülésre, – mint a büki egyesület képviselője, 
magam is –, ahol kiváló vendéglátásban volt 
részünk. 

A Dél-Alföldi település hasonló adott-
ságokkal rendelkezik mint Bük, ezért is volt 
nagyon tanulságos számomra a két napos 
közös munka!

A rendezvény apropóján kértem interjút 
a Büki Újság számára a MOSZ elnökétől, Dr. 
Mörk Lászlótól.

„Elgondolkodtató, hogy ágazati szinten 
már a 90-es években felismerték a magán-
személyek által üzemeltetett szálláshelyek 
idegenforgalmi hasznosításának nemzetgaz-
dasági előnyeit (rugalmassága miatt puffer 
szerepét).  

Ennek ellenére, napjainkig, a Nemzeti Tu-
rizmusfejlesztési Stratégia épp csak tudomá-
sul vette létezésüket, miközben a egy-kétezer 
falusi turizmusban tevékenykedő vendégfo-
gadó nagy örömére ott tömegesen jelentek 
meg magas támogatási intenzitású pályáza-
tok.

A vidékfejlesztést, mint prioritást persze 
értjük, mégsem gondoljuk, hogy ez lenne az 
egyetlen ok, hogy a – nevezzük végre így, – a 
magánszállásadók csak támogatásra érdem-
telen adózó állampolgárok.

Több mint harmincezer szállásadóról be-
szélünk, akinek sem neve, sem identitása 
nem volt, és az sem volt, akik az érdekeit kép-
viselhetné.

 A mindenkori kormányzat, tudomásul 
véve a helyzetet, szemet hunyt a tevékeny-
ség felett, hogy főképpen a Balaton környé-
kén és más idegenforgalmi szempontból 
kiemelt helyen, nagyrészt feketén értékesítet-
tek szálláshelyet.

Mára ennek vége, felértékelődött a ma-
gánszállásadók tevékenysége, mert számtalan 
munkahelyet teremtenek ezáltal, és hogy le-
gális adófizetőkké váltak, jelentős lett gazdasá-
gi szerepük és nem utolsó sorban a 2009-ben 
megalakult MOSZ (Magánszállásadók Orszá-
gos Szövetsége) által megtalálták hangjukat. 
Ma munkájuk, nevük és képviseletük van.

A képviseletet a MOSZ civil szervezetként 
látja el, mely során részt vesz a szakma érde-
keiknek megfelelő jogszabályok kidolgozásá-
ban, képviseli az érdekeit az ágazati vezetőnél 
miniszter, vagy államtitkár, sőt – ahogy a gya-
korlat mutatja – más szakmai szervezettel /
FATOSZ/ összefogva akár ellenükben is.

A Büki Szobakiadók Szövetsége az elsők 
között ismerte fel a képviselet fontosságát 
ezért a MOSZ alapító tagja volt, és jelentős 
szerepe volt és van a szövetség arculatá-
nak kialakításában. Tóth Béla személyében a 
MOSZ egyik elnökhelyettese a Büki Szobaki-
adók Szövetsége elnöke.

A MOSZ nem csak a magánszállásadók ér-
dekeit látja el, hanem elvégzi a szálláshelyek 
minősítését is, ezáltal elmondhatjuk, hogy a 
szakma a „felnőttkor” küszöbén áll!

Az önálló szakmai szabályok, az önálló 
arc, képviselet, a szakmaiságra és a minő-
ségre való törekvés megteremtette a saját 
identitást, amely nem több, de nem is ke-
vesebb, vagy más, mint az önálló, függet-
len, befolyásoktól mentes piaci szereplő 
szerepköre!

Bük országos szinten a minősítések terén 
is jól áll. 

Az első minősítőket azok a remények mo-
tiválhatták, amire – most csak sommázva azt 
mondom – a minősítés használ a turizmus  
ügyének.

Ma már nem kétséges, hogy a minőség 
jelzésével történő pozitív megkülönböztetés, 
túl azon, hogy mintegy szűrőként megköny-
nyíti a fogyasztók számára a választást, gaz-
dasági előnnyel jár, mert mérhetően több a 
vendégük, bár ebben annak is szerepe lehet, 
hogy a MOSZ honlapján és a Turizmus Zrt. 
plattformjain kizárólag a minősített szállás-
helyek számára a minősítés árában ingyenes 
megjelenési lehetőséget biztosít.

Jelenleg fejlesztési forrásokért lobbizunk, 
reméljük, sikerrel, mert a pályázati pénznek 
lenne helye, az biztos!” 

Tóth Béla elnök
Büki Szobakiadók Szövetsége

MOSZ Közgyűlés
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A bükfürdői Termál Üdülőszövetkezet 
Apartman Hotel 2011-ben ünnepelte meg-
alakulásának 30. évfordulóját. Sokan az ol-
vasók közül biztos ismerhetik ezen időszak 
fejlődését, de biztos akadhatnak olyanok is, 
akik nem teljesen ismerik a szövetkezet éle-
tét. A Szövetkezetek Országos Szövetsége, 
a SZÖVOSZ Lakásszövetkezeti Főosztálya 
1977-ben határozta el, hogy üdülőszövet-
kezetek létrehozására tesz javaslatot az or-
szágos gyógyvízzel rendelkező területein. 
Így került sor Vas megyére is, amikor Dr.Pál 
László SZÖVOSZ főosztályvezető,Nagy Imre 
MESZÖV elnök a megye és Bük nagyközség 
állami vezetőivel,Dr.Gonda György megyei 
VB elnökkel, Dr.Bors Zoltán elnökhelyettes-
sel és Teklics Isvtán Bük nagyközség VB el-
nökkel egyetértésben elhatározták az üdü-
lőszövetkezet Bükfürdőn való létrehozását. 
E sikeres feladat megvalósításához szerve-
zőbizottságot hoztak létre 1977. július 5-én, 
elnöke Jagodich Béla lett. A szervezőbizott-
ság legfontosabb feladatai közé tartoztak az 
építés feltételeinek megteremtése, beruhá-
zási, pénzügyi és műszaki lebonyolításának 
megszervezése, a szövetkezet alapszabá-
lyának előkészítése, javaslatot dolgozzon 
ki az üdülőegységek hasznosítására, gon-
doskodjon az alakuló ülés összehívásáról. 
Az üdülőszövetkezet megalakításának fő 
célkitűzése volt, hogy biztosítsa a „kisem-
berek”, az alacsony jövedelműek évi 2*14 
napos kulturált és családias üdülési lehető-
ségét. Az első években az A és B épületek 
építették meg, amelyekre üdülési jogokat 
adtak el. Majd a sikeres értékesítések ered-
ményeként a C, D épületek is megépültek 
egymás után. A tudatos és előregondolko-
dás eredményeként minden épületben 20 
apartmant jelöltek ki fizető vendégek ré-
szére. Idővel a Termál Üdülőszövetkezet az 
ország legnagyobb üdülőszövetkezete lett. 
Tagjainak száma ma már 3500 tag.

2003-ban a tavaszi küldöttértekezlet úgy 
döntött, hogy az A és C épületben levő re-
cepciókat megszünteti, és helyettük egy 
korszerű szállodai vendégfogadó részt kíván 
megvalósítani. Ennek hatására döntöttek 
úgy, hogy az A épület déli szárnyát bővítik. 
E beruházás keretein belül megvalósult a 
recepció, kávézó és 8 modern apartman, át-
adás-átvétele 2005. júliusában történt meg. 
Az összesen 313 apartmant számláló épü-
let-komplexumból 85 apartman a fizető ven-
dégek kényelmét szolgálja, a fennmaradók 
pedig tagi apartmanok. Ezáltal a Termál Üdü-

lőszövetkezet Apartman Hotel fő árbevételi 
forrásai a tagi befizetésekből és a szállodai 
apartmanok árbevételéből tevődik össze.

A hosszú évek során nem múlt el egy 
esztendő sem, amikor az üdülőszövetke-
zetben ne történtek volna fejlesztések, kor-
szerűsítések, amelyek hol szemmel látható 
eredményeket, hol pedig a gazdálkodásban 
számmal, pénzben mérhető eredményeket 
produkáltak. A teljesség igénye nélkül máig 
futó és eredményes felújítás a fürdőszo-
bacsere program, a loggia csere program, 
színes LCD tv-k vannak a szobákban, és 
minden évben komoly pénzösszeget for-
dítanak a kis értékű eszközök pl. textíliák, 
edények stb. cseréjére is. Költség hatékony 
beruházásként pedig modern kazánok ke-
rültek a C, D épületekbe. Minden épületben 
kiépítették az ingyenes wifi hálózatot, és  
folyamatos erősödés vehető észre az üdü-
lőszövetkezet online megjelenésében is. Az 
Apartman Hotelt nagy érdeklődéssel kere-
sik fel a cseh, szlovák és lengyel vendégek. 
Stagnálás vehető észre a német és osztrák 
küldő piacok esetében. Az Apartman Ho-
tel idei évi célkitűzéseink egyike a belföldi 
vendégkör meghódítása, Bükfürdőre való 
csábítása szoros együttbűködésben a helyi 
TDM és a büki Művelődési központ prog-
ramjainak népszerűsítésével.

A szövetkezet tevékenységét a lakásszö-
vetkezeti törvény, a gazdálkodó szerveze-
tekre vonatkozó törvények, jogszabályok, 
saját alap- és egyéb szabályzatokban foglalt 
jogok és kötelezettségek alapján a válasz-
tott igazgatóság (5 fő) – az igazgatóság el-
nöke Horváth László, – felügyelő bizottság 

(3fő) elnöke Gérnyi Kálmán – és az alkalma-
zott ügyvezető igazgató szervezi. Az április 
13-ai küldöttgyűlésen köszöntek el Klópusz 
Ferenc ügyvezető igazgatótól, aki 18 éven 
keresztül volt kitartó és lelkes ügyvezető 
az üdülőszövetkezet és az Apartman Hotel 
élén. Klópusz Úr megtisztelő oklevél tulaj-
donosa is lett, melyet Farkas Tamás Lakás-
szövetkezet Országos Szövetségének elnö-
ke adott át. Klópusz Ferenc a Küldöttgyűlés 
óta szabadságát tölti, június 2-án pedig el-
éri a rá irányadó öregségi nyugdíj korhatárt, 
és nyugdíjba vonul. Megköszönve eddigi 
munkáját, nyugdíjas éveihez erőt, egész-
séget kívánunk. Az új ügyvezető igazgató, 
Németh Violetta büki lakos 2015.március 
16-val kezdett, és április 14-e óta teljes jog-
körrel végzi munkáját. A tagság érdekének 
és akaratának érvényesülését a szövetkezet 
önkormányzati szervei, a küldöttrendszer, a 
közgyűlés, a tagértekezletek-és az ezeken 
való részvétel –, a tagi véleménynyilvánítás 
lehetőség biztosítja. Minden üdülési jog-
gal rendelkező tagot jogszámtól függetle-
nül egyenlő jogok illetnek és jogszámától 
függő kötelezettségek terhelik. Az idei évi 
küldöttgyűlésen is 55 küldött jelenlétében 
zajlott az egész napos rendezvény, amelyen 
többek között elfogadták a 2014-es év be-
számolóit, és meghatározták, elfogadták a 
2015. évi üzleti tervet, illetve az idei év be-
ruházásait, pl. a D épület északi végfalának 
szigetelését, homlokzatának és bejáratának 
újravakolását, az A épület II. emeleti 12 lak-
rész fürdőszobáinak felújítását. 

 Horváth László
Igazgatósági Elnök

Küldöttgyűlést tartottak a Termál Üdülőszövetkezet Apartman Hotelben

Apartman Hotel 
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  Büki Újság

lyesen adta át a 16 kiemelt díjazott számára a 
személyre szabott egyedi jutalmakat, melyek 
között az ifjú alkotók puzzle kirakón, bögrén, 
pólón láthatták viszont saját alkotásukat. A si-
keres rajzpályázat legszebbnek ítélt munkáit 
a fürdővendégek három hétig tekinthették 
meg a fürdő átriumában létrehozott kiállítás 
keretében. - Wellner -

Tö rt é n e l e m

Április 22-24. között rendezték meg a  Víno&-
Delikatesy (Bor és ínyencségek) szakmai és 
nagyközönségi gasztronómiai kiállítást a cseh 
fővárosban. A prágai rendezvény díszvendé-
ge- a második napon- Magyarország volt. Dr. 
Budai Gyula miniszteri biztos és Pető Tibor 
nagykövet ünnepélyes megnyitója után a 
magyar standon szakmai és közönségprog-
ramokkal várták az érdeklődőket. A nemzeti 
standon 13 magyar borász és egyéb élelmi-
szeripari vállalkozás mutatkozott be, a turisz-
tikai kínálatot pedig a Magyar Turizmus Zrt. 
és egyedüli meghívott desztinációként a Bük, 
Bükfürdő Közhasznú Turisztikai Egyesület 
képviselte. A rendezvényen sikerességét jelzi, 
hogy a számos vendégérdeklődésen kívül 
két újságíró tanulmányutat is sikerült szer-
vezni, melyek közül egy már meg is valósult 
május hónapban.

Május 7-én öt golfszerető újságíró érkezett 
hozzánk, akik a golfpálya felfedezésén kívül 
megismerkedhettek fürdővárosunk egyéb 
szolgáltatásaival is. Gazdasági lapok, élet-
módmagazinok és golfszakmai lapok főszer-
kesztőiként biztosítottak minket róla, hogy a 
kirándulások alkalmával szerzett tapasztalata-
ikat az olvasóikkal is meg fogják osztani.

2014. évben 18%-kal több, 135.024 vendé-
géjszakát töltöttek el Bükön, Bükfürdőn a cseh 
vendégek. Célunk, hogy a cseh célpiacon is 
magasabb költési hajlandósággal és átlagos 

Cseh külpiaci marketingtevékenység a főszezon előtt
Prágai vásáron járt a TDM, cseh golfszerető újságírók érkeztek Bükfürdőre

Prága

Rajzkiállítás

tartózkodási idővel rendelkező vendégkört si-
kerüljön megcélozni. A kiállítás és az újságírók 
által képviselt újságok közönsége ezeknek az 
elvárásoknak tökéletesen megfelelt.
IDŐTÁLLÓ ÍZEK, BÜKI RECEPTES KÖNYV
A Bük750 jubileumi év tiszteletére különleges 
receptes könyvet szerkesztett a Bük, Bükfürdő 
Közhasznú Turisztikai Egyesület, amely a tele-
pülés patinás évfordulója mellett tisztelgés a 
helyi általános iskola egykori igazgatóhelyet-
tese, Szabó József néprajzi gyűjtőmunkája 
előtt is. Az egyedi kötet készítésekor célul 
tűztük ki, hogy a feledésbe vesző receptek 
mellett a kor hangulatát is visszaadjuk, így a 
szemelvények, részletek kiemelésekor töre-
kedtünk a régies írásmód megtartására. 

Az Időtálló ízek című könyv a századfor-
duló büki ételei mellett ízelítőt nyújt a kora-
beli helyi és környékbeli hagyományokról, 

bemutatja az akkoriban használatos konyhai 
eszközöket, valamint egy szószedet segítsé-
gével a környék tájszavaival is megismerteti 
az olvasókat. A Pünkösdkor bemutatásra 
kerülő receptes könyv – az évfordulóhoz 
kapcsolódva – 750 darab, számozott pél-
dányban készül, a bemutatót követően 
megvásárolható a BBKTE büki és bükfürdői 
irodáiban. Ezúton is köszönjük Mindazok-
nak, akik a könyv létrejöttében bármilyen 
formában segítségünkre voltak. 
BÜKATHLON
Június 12-én – pénteken – ismét megren-
dezzük a diákok körében népszerű Bükathlon 
sportnapot, amely egyben a nyári szünidő 
közelgő kezdetét is jelzi. Az előző évekhez 
hasonlóan a NEMO Sport közreműködésével, 
a Sportcentrum ad otthont a jó hangulatú 
programnak, ahol a résztvevő gyerekek újra 
összemérhetik erejüket és ügyességüket a 
különböző sportágakban, vicces feladatok-
ban. Szeretettel várjuk a kicsiket és nagyokat 
– a részletes programot a későbbiekben pla-
kátokon ismertetjük. BBKTE

A legjobbak között végzett a Bükfürdő Gyógy- 
és Élménycentrum az Iránytű kommunikációs 
versenyen. A Turizmus Trend szaklap által im-
már hagyományosan meghirdetett, a legjobb 
turisztikai marketing megoldásokat díjazó 
Iránytű 2015 turisztikai kommunikációs verse-
nyen a Bükfürdő Gyógy- és Élménycentrum a 
hirdetések kategóriában első helyezést ért el. 
A Bükfürdő Gyógy- és Élménycentrum sajtó-
anyagában közölte: ebben az évben is nagy-
számú, közel 60 nevezés érkezett a versenyre. 
A beérkező pályaműveket kreatív, marketing, 
illetve turisztikai szakemberekből álló, hat 
tagú zsűri pontozta és értékelte. A bükfürdői 
pályamű egy molinó volt, amelyet a fürdő régi 
kazánházának épületén helyeztek el. Mivel a 
létesítmény a fürdő felé vezető főút mellett 
található, figyelemfelkeltő hirdetési felületként 
szolgál, a közel 160 négyzetméteres ponyva 
pedig elfedi a kedvezőtlen megjelenésű épü-
let homlokzatát. A fotók és a grafikai kialakítás 
kiválóan megjeleníti, hogy a Bükfürdő Gyógy- 
és Élménycentrum minden korosztály számá-
ra élményekkel teli és színvonalas szolgáltatást 
nyújt – olvasható a közleményben. ( A molinó 
a 2. oldalon látható)

A Víz Világnapja megünneplését az 1992. évi 
Rio de Janeiro-i környezetvédelmi konferenci-
án kezdeményezték. Ennek hatására az ENSZ 
március 22-ét nyilvánította a Víz Világnapjává. 

A hazai, víz kapcsán érintett vállalkozások, 
szervezetek mellett a Magyar Fürdőszövetség 
is országos aktivitásra szólította fel taglétesít-
ményeit. 

Ennek keretében, a többéves hagyományt 
ápolva, a Bükfürdő Gyógy- és Élménycentrum 
rajzpályázatot hirdetett Vas megye óvodásai 
és általános iskolás diákjai számára „Stran-
dol a család” címmel. A gyermekek, családok 
bükfürdői fürdőzésével kapcsolatos témakör-
ben a zsűri közel 200, szebbnél szebb pálya-
munkát tekintett át. A magas részvételre való 
tekintettel a fürdő vezetősége kibővítette a 
meghirdetett kategóriákat. Az ünnepélyes 
díjátadón Vörös Imre vezérigazgató szemé-

Rajzpályázat a Víz Világnapja alkalmából

Kiemelkedően kommunikálnak
Sikeresen szerepelt Bük a Turizmus Trend versenyén
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A Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola és 
Szakiskola 47 pincér és szakács tanulója 
búcsúzott április 29-én az Alma matertől. 
Hárominé Orbán Erika igazgató-helyettes 
köszöntötte a diákokkal együtt ünnepelő 
tanárokat, diáktársakat, szülőket, rokono-
kat, barátokat. A ballagók számára fontos 
ez az esemény, hiszen hamarosan véget 
érnek a diákévek, kitárul számukra a világ. 
Szüleik számára is mérföldkő ez az állo-
más, ők is végiggondolják az elmúlt 18 
évet, melyben nagy utat jártak be gyer-
mekeik, bár úgy tűnhet, csak egy szempil-
lantás volt. A pedagógusok munkájának is 
igazi ünnepe ez a nap. A búcsúzó diáko-
kat Pócza Csaba igazgató úr köszöntötte 
az „igazi ballagás” alkalmából és indította 
őket a nagybetűs Életbe. Köszöntőjében 
kiemelte, hogy a ballagás ünnepe az is-
kola és a munka világának összekapcso-

lása. A gyermekből felnőtt lett, önálló 
életre képes munkavállaló. Egy életsza-
kasz véget ért. Az élet színpadán most 
kezdődik az előadás, amelyet mindenki 
maga rendez. Ehhez kívánt igazgató úr jó 
egészséget és sok sikert a végzősöknek, 
szüleiknek pedig, hogy sokáig legyen 
örömük gyermekük sikerében. A ballagó 
diákok nevében Lehoczky László és Győri 
Csaba Patrik humorral fűszerezett, kedves 
szavakkal köszönt el a diáktársaktól, ta-
nároktól, az iskolától és egy kicsit az őket 
féltő gonddal felnevelő szülőktől is. Meg-
köszönték a vidám perceket, a felnevelést, 
a tanítást, a gondoskodást, az indíttatást. 
Baranyai Róbert alpolgármester a város 
vezetése nevében köszönt el a fiataloktól. 
Kitűzött céljaik eléréséhez kívánt kitartást 
és szorgalmat. Pócza Csaba igazgató úr a 
kiemelkedő teljesítményt nyújtó diákokat 

könyvjutalomban részesítette. A jutalma-
zottak: Lehoczky László 12. évfolyamos 
pincér tanuló a Szakma Kiváló Tanulója 
Versenyen elért 5. helyezésért, Bognár 
Benjamin 11. évfolyamos pincér tanuló a 
Danubius versenyen elért 4. helyezésért, 
Fliegler Attila 11. évfolyamos pincér tanu-
ló közösségi munkájáért, Humbál Richárd 
11. évfolyamos pincér tanuló közösségi 
munkájáért,Tar Gergely 11. évfolyamos 
pincér tanuló példamutató magatartá-
sáért és szorgalmáért, Magó Miklós 11. 
évfolyamos szakács tanuló példamutató 
szorgalmáért, kitűnő tanulmányi eredmé-
nyéért, Weigmocher Krisztina 11. évfolya-
mos szakács tanuló példamutató maga-
tartásáért és szorgalmáért

Az ünnepi perceket a vizsgák izgalmai 
követik május közepétől. Kitartást, szor-
galmat és sok sikert kívánunk!

Elengedett kézzel nem vagy még szabad!

Iskolánk 12. évfolyamos pincér tanulója, Le-
hoczky László a Szakma Kiváló Tanulója Ver-
seny országos döntőjén vett részt Budapesten 
április 27-29 között. Laci számára a megméret-
tetés nagy élményt jelentett, szívesen emléke-
zik vissza rá. A döntőben szóbeli és gyakorlati 
feladatok vártak a versenyzőkre. A gyakorlat 
volt az, ami Laci számára maradandó élmény 
volt. Több részből állt a verseny: Kötelező fel-
adatként karácsonyi ünnepi vacsorára kellett 
terítenie 2 főre, mellé szerviz asztalt készített. 
A terítést követően a menüsorban felszolgált 
ételek és italok elkészítésének ismertetése is a 
megmérettetés része volt. Ezt követően a sza-
kácsok által főzött, adott menüre kellett átterí-
tenie a versenyzőnek, és a meghívott alkalmi 

vendégeknek felszolgálni azt. Az élőmunka 
során angol szervizzel való felszolgálás volt a 
feladata, a vendégek előtt sorbet-et készített. 
Az alkalomra szóló díszterítésre már itthon 
gyakoroltak szakoktatójával. Laci díszasztala 

Szent Márton születésének 1700. évfordulója 
ünnepre készült. A libanappal kapcsolatos va-
csora menüsora alapján készült el az alkalmi 
menükártya. Érdekessége a terítésnek, hogy 
ezt a vacsorát a vakok és gyengénlátók mint 
házigazdák adták, ezért Brill-írással készült 
menükártya is az asztalra került. A gyakorlati 
vizsga után több modulból álló szóbeli fel-
adat várt Lacira. Tudása az országos 5. helyre 
volt elegendő. Büszkék vagyunk teljesítmé-
nyére! Köszönettel tartozunk a szülőknek, akik 
végig fiúk mellett álltak, mindenben segítsé-
gére voltak a verseny során, az iskola szakok-
tatóinak, akik a felkészülést segítették és min-
denkinek, aki bármiben hozzájárult Laci elért 
eredményéhez. 

A szakma kiváló tanulója verseny

Pincérverseny

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

1. Hétfő Dr. Vágási Andrea
2. Kedd Dr. Nagy Mária 
3. Szerda Dr. Bencsik István
4. Csütörtök Dr. Sudár Zsuzsanna
5. Péntek Dr. Müller András
6. Szombat Dr. Vágási Andrea
7. Vasárnap Dr. Bencsik István
8. Hétfő Dr. Bencsik István
9. Kedd Dr. Nagy Mária
10. Szerda Dr. Bencsik István
11. Csütörtök Dr. Szilasi Imre

12. Péntek Dr. Szilasi Imre
13. Szombat Dr. Szilasi Imre
14. Vasárnap Dr. Szilasi Imre
15. Hétfő Dr. Szilasi Imre
16. Kedd Dr. Nagy Mária
17. Szerda Dr. Bence Zsolt
18. Csütörtök Dr. Kator Miklós
19. Péntek Dr. Kator Miklós
20. Szombat Dr. Petro Andor
21. Vasárnap Dr. Kator Miklós
22. Hétfő Dr. Nagy Gábor

23. Kedd Dr. Földi Sándor
24. Szerda Dr. Nagy Mária
25. Csütörtök Dr. Nagy Gábor
26. Péntek Dr. Földi Sándor
27. Szombat Dr. Vágási Andrea
28. Vasárnap Dr. Sudár Zsuzsanna
29. Hétfő Dr. Szilasi Imre
30. Kedd Dr. Szilasi Imre
Bük, 2015. május 13.

Dr. Németh Sándor s.k.
elnök
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MÁJUS 19. 13.00
Flóra, a Naptündér – a Nemzeti Látvány-
színház előadása gyermekeknek
Helyszín: Büki Művelődési és Sportközpont, 
Könyvtár – Színházterem

MÁJUS 19. 18.00
Ivó napi Borkóstoló
„Túl az Óperencián…” – nosztalgiaműsor, 
közreműködik: Tóth Éva és Leblanc Győző,
Répcementi Férfikar
Helyszín: Bük, Kóczán-ház (Bük, Széchenyi u. 42.)

MÁJUS 23. 19.00 
„Forgószínpad” – (Nem csak) színház az 
egész világ! – Büki Színházbérlet 2015 tavasz
Szó és Kép Színpad – Moliere – Nők iskolája
Helyszín: Büki Művelődési és Sportközpont, 
Könyvtár – Színházterem

A Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár programjai 
2015. május–június

A 2014/15. évi megyei bajnokságban csa-
patunka a 11. helyen végzett. A szezon 
előtt a 8. hely volt a célkitűzésünk. Sajnos 
két meghatározó játékosunk távozott a 
bajnokság középső szakaszában, munka-
helyváltás miatt elköltöztek. Pótlásukra 
nem új játékosokat hívtunk, hanem a he-
lyi fiataloknak adtunk több játéklehetősé-
get. Éltek a lehetőséggel és folyamatosan 
jó teljesítménnyel segítették a csapatot.

A Celldömölki Hérincs Zsolt emléktor-
nán nagyszerű eredményt értünk el. Erős 
mezőnyben több olyan csapatot sikerült 
legyőznünk, amelyek a bajnokságban 
sokkal eredményesebbek voltak, mint mi. 

Végeredmény: 1. Celldömölk, 2. Bük, 3. 
Sárvár. Büszkék vagyunk arra, hogy idén 
játszotta a 17. bajnoki szezonját a csapat.

A TAO pályázaton elnyert támogatás-
nak köszönhetően a sportcsarnok felsze-
reltsége folyamatosan bővül. Ennek ered-
ményeként városunk rendezheti meg a 
megyei bajnokság négyes döntőjét 2015. 
május 30-án. Mindenkit szeretettel várunk 
a rendezvényre.

Szeretnénk megköszönni minden 
egyes támogatónknak a segítséget és a 
játékosok kitartását, áldozatos munkáját, 
amellyel hozzájárultak az eredmények el-
éréséhez! Polgár Kornél

A büki horgászok több versenyen vettek 
részt az elmúlt napokban: Május 1-én há-
ziversenyt tartottunk, amelyen az alábbi 
eredmények születtek: 1. Horváth Gábor 
2. Kovács Ákos 3. Tóth Imre. Gyermekek 
kategóriában 1. lett Csonka Bence, 2. Mi-
sák Norbert 3. Németh Olivér, akiknek ez-
úton is gratulálunk. Az eredményhirdetés 
után Kadarkuti András és Németh Zsig-
mond babgulyása, valamint Szabó József 
halászléje színesítette a programot.

Az általános iskolások megyei verse-
nyén 2015. május 3-án a szombathelyi 
Csónakázó tónál rendezett viadalon a 
büki csapat az előkelő 2. helyet szerezte 
meg. A csapat tagjai: Csonka Bence, Mi-
sák Norbert, Németh Olivér és Kadarku-
ti Dominik voltak. Felkészítőjük Kovács 
Ákos, segítőjük Kajtár Máté voltak. Mind 
a négy versenyző a kupán és oklevele-
ken kívül egy-egy horgászbotot is kapott. 
Gratulálunk.

Jó hír, hogy az egyesület megvette a 
hordozható számítógépet és tartozékait, 
ezért ezen túl a horgászok és az érdeklő-
dők a horgásztanyán intézhetik az enge-
délyekkel kapcsolatos ügyeiket. Rossz hír 
viszont, hogy május 29-én 24 óráig TILOS 
pontyra horgászni. 

Szabó József HE Elnök

A BTK kosárlabda csapata Horgász hírek

A kosárlabda csapat tagjai

MÁJUS 24. 19.00
A Pannon Cigányzenekar nyárköszöntő 
koncertje
Közreműködik: 
Zsadon Andrea, Szolnoki Tibor, Madarász 
Katalin, Dégner Lilla, Stefán Pisti Horváth, 
Greznár Zoltán.
Belépő: 
elővételben: 1.700.- Ft, büki lakosoknak: 
1.300.- Ft, helyszínen: 2.000.- Ft
Helyszín: Büki Művelődési és Sportközpont, 
Könyvtár – Atrium (Rossz idő esetén: Sport-
csarnok)

MÁJUS 30. 09.00
„Részek az egészért” játékos vetélkedő 
A Büki Ifjúság a Helyi Kultúráért Egyesület 
és a Büki MSK közös rendezvénye!
Helyszín: Sportcentrum és a Város

MÁJUS 31. 14.00
3. Büki Gyermeknap. Kézműves- és történeti 
játszóház, ugrálóvár, népi fajátékok
15.00 Páli Petra zenés gyermekműsora
16.30 Sok-szín-pad Társulat – A bajusz. Ko-
média Arany János műve alapján
19.00 Wellhello koncert
Belépő: elővételben: 1.500.- Ft, a helyszínen: 
2.000.- Ft.
Helyszín: Büki Művelődési és Sportközpont, 
Könyvtár – Atrium

JÚNIUS 6. 19.00
„Forgószínpad” Büki Színházbérlet 2015 
tavasz
Sok-szín-pad Társulat – Zalavári András – 
Allotrópia
helyszín: Büki Művelődési és Sportközpont, 
Könyvtár – Színházterem
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Összesen 160 000 forint nevezési díjjal támo-
gatta nyolc amatőr futballcsapat Tóth Domi-
nik büki focista-palánta közelgő németországi 
keresztszalag operációját. Dominik az a kis 
büki sportoló, aki még 2014-ben a BRUFK szí-
neiben játszva egy labdarúgó Bozsik-tornán 
sérült meg súlyosan, elszakadt a keresztszalag-
ja, több helyütt letörött a porc is a térdében. 
Magyarországon kockázatosnak ítélték meg a 
műtéti beavatkozást, mondván, ha balul sül el, 
úgy a gyermek növekedését is befolyásolhat-
ja. Egy müncheni specialista más módszerrel 
operál, ám ennek költsége 8000 euró plusz a 
10 napos németországi rehabilitációs időszak. 
A június közepén esedékes műtéti költségek 
előteremtésében sokan segítettek már. A büki 
önkormányzat szociális bizottságának javasla-

tára 100.000 Forintot szavazott meg a testület 
Dominik javára, és az önkormányzati dolgo-
zók maguk is gyűjtöttek pénzt. Az I. Büki Box 
Gálán 88.000 Forint jött össze, de a Napsugár 
Kalandparkban is van kint becsületkassza, sőt 
két helyi üzletben is, sokan pedig közvetlenül 
a családnál jelentkeznek. A fiatalember egye-
sülete, a BRUFK június 13-án rendez tornát 
négy korosztályban, a befolyó nevezési díjakat 
szintén a műtét fedezésére fordítják. 

– Nagyon jó érzés, hogy ennyien megmoz-
dultak Dominikért, rengeteg kisebb felajánlás 
érkezett, leginkább olyanoktól, akik maguk 
sincsenek rózsás anyagi helyzetben. Köszön-
jük nekik is, akárcsak a futball torna résztvevő-
inek – mondta Tóthné Nagy Andrea, a kisfiú 
édesanyja, aki nagy segítségnek nevezte a fo-

cisták kezdeményezését. A 2015. május 10-én 
vasárnap megrendezett jótékonysági focitor-
na ötlete Kovács Zoltán, „Vörös” fejéből pattant 
ki, a szervezéshez a hátteret a Büki Művelődési 
és Sportközpont, Könyvtár biztosította. Az in-
tézmény térítés mentesen bocsátotta rendel-
kezésre a műfüves focipályát, emellett egy tál 
bográcsos babgulyással és egy pohár itallal 
látta vendégül a résztvevőket, közreműkö-
dőket. A tornán egyébként hét együttes sze-
repelt – a Büki TK, a Steva, a Black Jack, a BTK 
Öregfiúk, a Gyógyfürdő-Bő, a Daktari és Joze-
fék. Eredményt ezúttal nem hirdettek, hiszen 
nem ezen volt a hangsúly, de egy elismerő ok-
levelet minden csapat haza vihetett. A kőszegi 
Söröskupak együttese nem tudott eljönni, de 
a nevezési összeget ők is befizették.

A büki Mátyás vendéglő adott otthont a 
XXVIII. alkalommal megrendezett Kistér-
ségi Sakk versenynek 2015. április 26-án, 
amely egyben Bük város bajnoksága is 
volt.

A BTK Sakk szakosztályának szervezésé-
ben került sor a versenyre. A résztvevő 19 fő 
ún. svájci rendszerben mérte össze tudását 
(7 forduló, 2x20 perc szintidő). 

A versenyen az alábbi helyezések születtek:
1. Győrvári András Bük  6 pont
2. Dr. Szilasi Imre Bük  6 pont
3. Néveri Tibor Bük  5,5 pont
4. Mesterházy Ernő Bük  4,5 pont
5. Farkas István Csepreg 4,5 pont
6. Kajtár Péter Bük 4,5 pont
7. Juszkó István Bükfürdő  4,5 pont
8. Tompa Ádám, Csepreg 4 pont

A díjakat Németh Sándor polgármester 
és Galamb Orsolya, a BTK elnöke adta át. 
Az egész napos verseny helyszínét biztosító 
Mátyás vendéglő nagyszerű vendéglátás-
ban részesítette a versenyzőket. A kistérség 
sakkozói nevében ezúton is köszönetünket 
fejezzük ki. 

Dániel Tibor
szakosztályvezető

Focitorna Tóth Dominik műtétjére

Kistérségi és Bük Városi Sakkverseny

S p o rt

Sokan voltak kíváncsiak az I. Büki Box 
Gálára, amit április 12-én a kőszegi Fitt-
Box Club szervezésében rendeztek a 
büki sportcsarnokban. 

Bükön még soha nem tartottak ökölvívó 
gálát, ezzel a rendezvénnyel a szervezők a 
sportágat szerették volna népszerűsíteni a 
térségben. A cél maximálisan teljesült, hiszen 
a csecsemőktől a nagymamákig több gene-
ráció képviselőit lehetett látni a sportcsarnok 
nem éppen szellős lelátóin, ahol feltűntek a 
kiváló eredményekkel büszkélkedő kősze-
gi klub szakemberei, a gála szervezésében 
főszerepet vállaló Nemes Emil és Varsányi 
Áron is. Ők lehetnek majd azok, akik – ameny-
nyiben a terv valóra válik –, beindítják a ököl-
vívó képzést Bükön. Ezt már dr. Németh Sán-
dor polgármester nyitó beszédéből tudtuk 
meg. Az elöljáró azt is elmondta, a gála azért 
jött létre, hogy felmérjék, a bükiek kedvelik, 

igénylik-e a sportágat. Kovács László szövet-
ségi kapitány, arról beszélt, hogy Bük még 
fehér foltnak számít a sportág térképén, de 
hosszú távon szeretnék megnyerni a telepü-
lést az ökölvívásnak. A gálán Szili István volt a 
sztárvendég. A kőszegi származású, amatőr-
ként sokszoros válogatott és magyar bajnok, 
profiként 20 meccs óta veretlen 33 esztendős 
középsúlyú sportember derekasan állta a 
gyerekek rohamait – mind a szorítóban, mind 

az autogramok és a közös fényképek osztása, 
készítése során. Az amerikai profi fellépésre 
készülő öklöző kifejtette, örömmel venné, 
ha Bükön is beindulna a boksz élet. Ami a 
pofonok völgyét illeti, nos a Tűzharcosok (Bu-
dapest) 10-2 arányban maradtak alul a házi-
gazda Nyugat-Magyarországi Harcosok ellen 
a remek meccseket hozó gálán, ahol fiataltól 
az idősig mindenki jól szórakozott.

 Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár

Először rendeztek ökölvívó gálát Bükön

Kőszegi győzelem Csata a ringben
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www.visitbuk.hu
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Termelői Pac

sportanimáció
kicsiknek és nagyoknak

www.visitbuk.hu

2015. 06. 17. – 2015. 08. 29.
Szerdától szombatig, délutánonként
Bükfürdő Sportpark
További információk és szolgáltatások
a helyi Turisztikai Egyesület irodáiban:

Tourinform Bük, Eötvös u. 11., Tel.: +36 94 558 419
Tourinfo Bükfürdő, Autóbuszpályaudvar
Tel.: +36 94 558 416, Mobil: +36 30 347 2603
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FŐZÖTT FAGYLALT A VILLA ROSATÓBAN

Csokis, vaníliás, rebarbarás, céklás, kókuszos-karamellás, kekszes-mangó 
gombócos, kanalas, kehelyben rolettivel, cukorszórással vagy akár csokiba mártva…

Szeretettel várunk mindenkit a Villa Rosatóban, kiváló minőségű, 
főzött, tradícionális receptek alapján készült fagylaltok nagy választékával. 
A sok különleges házi fagylalt mellett kapható lesz laktózmentes és diabetikus fagyi is. 

Cukrászatunkban természetesen ínycsiklandó süteményekkel, tortákkal is várjuk ven-
dégeinket. Desszertjeink, süteményeink válogatott hozzávalókból készülnek, cukor 
vagy gluténmentes változatban is rendelhetőek.

Esküvőkre, rendezvényekre, születésnapokra egyedi elképzeléseket valósítunk meg,
de saját katalógusunkból is választhatnak az érdeklődők.

VILLA ROASTO
EGY SZELET MOSOLY

9740 Bükfürdő Nyárfa utca 2.
Telefon: +36 30 949 5155 
E-mail: pastry@caramell.hu
www.villarosato.hu
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Cserélje le kedvezőtlen banki  
jelzálog hitelét Takarék Kiváltó Hitelre  
a takarékszövetkezetek segítségével!

WWW.TAKAREKOSKIVALTO.HU

TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL

Önnek megérné kiváltani?  
Nézzen be hozzánk!

A Takarék Kiváltó Hitel részletes feltételei megtalálhatók a vonatkozó Általános Szerződési 
Szabályokban, Üzletszabályzatban, illetve Hirdetményben, amelyeket a Szövetkezeti 
Hitelintézetek kirendeltségeiben, és honlapján érhet el. További, részletes információért fordul-
jon a Szövetkezeti Hitelintézet munkatársaihoz!

A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. A Hitelintézetek a hitelbírálat 
jogát fenntartják.

TÖBB MINT 100 TAKARÉKNÁL, AZ ORSZÁG 1500 PONTJÁN

ÉLJEN A FORINTOSÍTÁS ADTA 
HITELKIVÁLTÁS LEHETŐSÉGÉVEL!

Bük, Széchenyi út 2/A. Tel.: (94) 558-322
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