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Csorba Győző:
Hó hívogató (részlet)
De jó volna, ha volna
ha hó hullna halomba
ha már fű sincs, levél se
betakarna a tél mindent fehérbe.
Hét álló nap havazna?
Ha tenné is mi haszna?
A hó alól csak-újra
az a csúf sár a hó alól kibújna.
Azért mégis, ha így is,
ha ez csöppet segít is,
de jó volna, ha volna,
ha a friss hó falut-várost
bevonna.

www.bikal.hu

Beköszönö
Kedves bikaliak!
Ismét ránk köszöntött egy új év,
bízom benne, ahogy eddig, ebben
az évben is a falu lakóival, a
képviselőtársaimmal,
az
önkormányzat, a Bikal Nonprofit
Kft dolgozóival és a civil
szervezettekkel
közösen meg tudjuk valósítani
terveinket, elképzeléseinket.
Ehhez kívánok mindannyiunknak erőt,
egészséget, kitartást és a közös munkába vetett
hitet!
Studer Imre, polgármester

Testületi Hírek
1.A Testület elfogadta a mikrotérségi koncepciót.
2.A testület hozzájárult, hogy Sőre László a
tésztaüzem bővítésének engedélyezése kapcsán a
központi parkban lévő dísztavat tűzivíz-tározóként
használja.
3. A testület módosította a szociális rendeletét,
melyről
februári
számunkban
olvashatnak
részletesen.
4.A Képviselő Testület a tulajdonában lévő lakások
és helyiségek bérleti díját 2014. 02. 01-től a
következők szerint határozza meg:
-Rákóczi u. 1. :
18.500Ft/hó
-Rákóczi u. 9. :
17.800Ft/hó
-Rákóczi u. 12/B: 21.300Ft/hó
-Rákóczi u. 12/A: 11.900Ft/hó
-Rákóczi u. 13. :
13.100Ft/hó
-Rákóczi u. 13. :
3.200Ft/hó
-Jókai u. 11.:
5.000Ft/hó
-Zrínyi u. 2.:
50.100Ft/hó

5. Az ÁNTSZ a járóbeteg ellátással kapcsolatban a
következőkről értesíti a lakosságot.
A Dombóvári Kórház területén a bikaliak a
következő szakellátásokat vehetik igénybe:
-endokrinológia, anyagcsere és diabetológia
-gasztoenterológia
-reumatológia
-fül-orr-gégegyógyászat
-aneszteziológia
-szemészet
-pszichiátria
-bőr-és nemibeteg ellátás -mozgásszervi rehab.
-neurológia
-kardiológia
-ortopédia
-laboratórium
-traumatológia
-röntgendiagnosztika
-urológia
-ultrahang diagnosztika
-klinikai onkológia
-fizikoterápia/fizioter.
-gyermek és ifjúságpszichiátria
-kórbonctan és kórszövettan
-cytológia, cytopatológia
6. A Testület döntött arról, hogy két bikali lány
(Kronvald Kíra, Piszkor Dorottya) méhnyakrák
elleni védőoltását támogatja fejenként 16.900Ft-tal,
amely a vakcina árának egyharmada. A
fennmaradó összeget a Bikal Egészségéért
Alapítvány és a szülők biztosítják.
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Német Lista – a legjobb választás!

FOGADÓÓRÁK

(más elfoglaltság esetén
a fogadóóra elmarad.
Ezért szíves
elnézésüket kérjük!)
Studer Imre
polgármester
szerda
16:00 – 17:00
Feller Henrik
alpolgármester
hétfő
18:00 - 19:00

ELÉRHETŐSÉGEK

Studer Imre
polgármester
0630/233-6767
e-mail:
studeri@freemail.hu
onkbikal@axelero.hu
Feller Henrik
alpolgármester
(Béke u., Széchényi u.,
Jókai u., Árpád u.)
tel.: 0630/518-6525
Mázsár Lászlóné
képviselő
(Szabadság u.,
Zrínyi u.)
0630/549-7931
Brandt Vincéné
képviselő
(Rákóczi u., Arany
János u., Petőfi u.)
0630/596-0528
Kniesz Zoltán
képviselő
(Dózsa u., Hunyadi u.,
Ifjúság u.)
0630/901-1064

POLGÁRMESTERI
HIVATAL
DOLGOZÓI
dr. Markó Gábor
körjegyző Bikal:559-018
Kozár:459-101/ 13-as
mellék
Kubik Béláné ig. előadó
559-018
Mészárosné Sándor
Katalin adóügyi e.
459-205
Ügyfélfogadás:
Hétfő-Csüt.: 8:00-16:00
Péntek: 8:00-12:00
Pénztári nyitva tartás:
Hétfő.: 8:00-15:30
Péntek: 8:00-11:00
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Kedves Honfitársaink!
Hosszú évek után a magyarországi németek 2014 tavaszán végre saját jogon
juttathatnak képviselőt a Magyar Országgyűlésbe! A Német Lista lehetőség, hogy a
német nemzetiség sorsát ne csak pártpolitikai érdekek határozzák meg a magyar
parlamentben.
A magyarországi németek képviselője minden demokratikus párttal együtt fog
működni. Azért fog dolgozni, hogy
az oktatásügyben
 biztosítsák a kétnyelvű és tisztán anyanyelvű oktatás lehető legtöbb iskolában
történő bevezetésének anyagi és személyi feltételeit és a többnyelvűség, a
kulturális sokszínűség az iskolai élet természetes elemeivé váljanak;
 a német nemzetiségi óvodák és iskolák, mint jövőnk legfontosabb zálogai a kis
településeken is fennmaradjanak;
 a szakképzésben is bevezetésre kerüljön a kétnyelvű oktatás;
 a felsőoktatásban megfelelő számú államilag finanszírozott hely és ösztöndíj
biztosítsa a nemzetiségi gimnáziumok végzősei számára a szülőföldjükön való
tanulás lehetőségét;
a civil társadalom, mint a fejlett polgári demokrácia egyik alappillére
 megfelelő állami támogatásban részesüljön;
 a nemzetiségi egyesületek, szervezetek működését kiszámítható normatív
támogatás segítse;
 a szervezetek hosszabb távra tervezhető és igazságosan felosztott program –
és projekttámogatásokat kapjanak;
 a nemzetiségek képviselőinek valós beleszólásuk legyen a döntésekbe;
a nemzetiségi önkormányzatok
 a települési önkormányzatok egyenrangú partnereivé váljanak;
 visszakapják együtt döntési és egyetértési jogaikat az oktatás, a kultúra és a
pénzügyek területén;
 kulturális és oktatási intézmények fenntartóivá válhassanak az ehhez szükséges
feltételek megteremtése révén;
 feladataiknak megfelelő támogatásban részesüljenek.
Kedves Honfitársaink!
Mi, magyarországi németek évszázadok óta otthon vagyunk a Kárpát-medencében.
Magyarország a hazánk. Ezer szállal kötődünk ugyanakkor őseink szülőföldjéhez, a
német nyelvű országokhoz is. A testvérvárosi, testvérközségi kapcsolatok, a diákcserék
sokasága, anyanyelvünk, kulturális értékeink megőrzéséért végzett munkánk
támogatása mind- mind erősítik önazonosságunkat. A német nyelvű országok
gazdasági, kulturális és szociális teljesítménye minket is büszkeséggel tölt el, miközben
példaként is szolgál számunkra csakúgy, mint anyaországaink európai
elkötelezettsége.
Nekünk magyarországi németeknek Magyarország a hazánk, de Európa is az
otthonunk: A nyelvi és kulturális sokszínűség és az egyenjogúság Európája. A
demokratikus értékek Európája. Képviselőnknek ezért
 hazánk európai integrációjának erősítéséért;
 az általunk lakott régiók európai programok általi támogatásáért;
 nemzetiségeknek szóló EU támogatási programok kiírásáért is dolgoznia kell.
Közös céljaink megvalósításához az Önök támogatására van szükségünk! Kérjük, vetessék fel
magukat németként a nemzetiségi névjegyzékre és támogassák szavazatukkal a
magyarországi németek listáját!
Budapest, 2013 decemberében
Heinek Ottó, elnök

AKCIÓ!!!!
A Tiny

10-20-30-40-50%-OS KEDVEZMÉNY!

Aprócikk boltban minden ruházati termék, művirág, édesség és
sok más árucikk akciós áron vásárolható.
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Egyházi Hírek
Istentisztelet:

Szent Anna templom

A hónap 1. vas. 14 órakor
A hónap 3. vas. 11 órakor
Elérhetőségek
Koskai Erzsébet lelkész
459-092, 0630/587-4610

megérkezett
KATOLIKUS EGYHÁZ

EVANGÉLIKUS EGYHÁZ

2014. január

szentmisék:
szerda, péntek: 17:00
vasárnap: 11:00
Cseh Péter káplán Bikalon a
plébánián elérhető: 30/46-85-409
vagy 459-208
weboldal: www.csepeticsapata.hu
Csibi Imre plébános atya
Mágocson: 0630/322-0690

A tiszta szeretet egyetlen mozdulata
Igen, ezt kínálja nekünk a Jóisten. Szentjei által is. Aki tapasztalatot akar szerezni
Istenről, azt egy bátor lépésre hívom: "Légy misztikus!" Bevezetés Keresztes Szent
János lelkiségébe címmel lelkigyakorlatomra hívlak benneteket Máriabesnyőre!
Január 30-án csütörtökön 17:00kor kezdődik az 1. tanítással. Február 1-én
szombaton ebédig tart. Jelentkezés:
http://www.matersalvatoris.hu/joomla16/index.php/elerhetosegeink
Keresztes Szent János tanítja: "A tiszta szeretet egyetlen mozdulata hasznosabb az
egyháznak, mint valamennyi mű együttvéve." Cseh Péter Mihály

Az IKSZT híre
KEDVES FIATALOK!
Felhívjuk figyelmeteket, hogy a következő ifjúsági klub 2014. január 24-én, szombaton
14:00-tól lesz, a helyi IKSZT-ben. Filmklubunk ismét szeretettel vár titeket, számos
filmmel a tarsolyában. A megszokott programelemek mellett, számos, e hónapban
beszerzett társasjáték vár rátok.
Szeretettel várunk minden fiatalt!
TERMÉSZETJÁRÓ SZAKOSZTÁLY HÍREI
Felhívom tagjaink szíves figyelmét, hogy 2014. január 31-én, 17:30-kor, az IKSZT
közösségi helyiségében tartjuk összejövetelünket, ahol értékeljük a tavalyi évet,
valamint összeállítjuk a következő esztendő programját. Szeretettel várjuk mindazon
érdeklődőket, akik szervezetünkhöz csatlakozva rész kívánnak venni kirándulásainkon.
SZÍNHÁZI ELŐADÁSOK FEBRUÁR
Pécsi Nemzeti Színház műsora:
1, 2, 4, 5, 14, 15
19:00 Bolha a fülbe – Vígjáték három felvonásban
6
19:00 Tartuffe – Komédia két felvonásban
8
15:00 Mágnás Miska – Nagyoperett három felvonásban
9, 18
19:00 Antigoné – Félig tragédia, félig opera
12, 13, 19, 22
15:00 Diótörő – Balett
10,11
19:00 A padlás – Félig mese, félig musical két részben
28
19:00 Szerelmi bájital - Vígopera
Kaposvári Csiky Gergely Színház műsora:
6-8, 11, 22,23, 27, 28
19:00 Egy, kettő, három/ Az ibolya – Két egyfelvonásos
11, 12, 20
14:30 Világszép nádszálkisasszony – Zenés mesejáték
14, 15
19:00 Hippolyt, a lakáj – Zenés vígjáték
18–20
19:00 A király beszéde – Dráma
21
19:00 Bölcs Náthán – Drámai költemény
24
19:00 Koncz Zsuzsa koncert
Kellő érdeklődés esetén a Bikal Nonprofit Kft. buszt indít, valamint a jegyrendelésben is
segítséget nyújt.

Kovácsovics Anett és
Gorjanecz Zsolt
Sophie nevű kislánya
---Horváth Boglárka és
Mázsár László
Bálint nevű kisfia

Fodor Eszter és
Tálász Tamás
Levente nevű kisfia

Dávid Éva és
Fekete Csaba
Lora Anna nevű
kislánya

Gratulálunk!
--------------------------

elhunyt
Kubik Béláné
Albin néni
és
Mühlbert György
tanító (Tengelic)
Részvétünk a
gyászoló
családoknak!
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KÖZÉRDEKŰ
TELEFONSZÁMOK
MENTŐ: 104,
TŰZOLTÓ: 105, RENDŐRSÉG: 107
ORVOSI RENDELŐ BIKAL
H.,K.,CS.,P., : 8:00-11:30
SZe.: 13:00-16:30 72/459-217
FOGORVOSI RENDELŐ MÁGOCS
Dr. Vass Edit bejelentkezés: 72/451-114
ORVOSI ÜGYELET
dombóvári kórház 74/462-385
H.,K.,Sz.,Cs.: 16-tól másnap 8 óráig.
Ünnepeken a hétvégi rend szerint.
Gyermek ügyelet 74-564-086
munkaszüneti napokon 8 - 16 óráig.
CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT
Bornemissza Katalin, fogadóóra az iskolában
szerdán 13-15 óra között.
KÖRZETI MEGBIZOTT RENDŐR
Müller György szolgálati tel.: 30/218-4806
Komló: 582-440
SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS BIKALON
Piszkor Istvánné, Gyöngyi 06/30/231-39-85
POSTA BIKAL 459-210
OKMÁNYIRODA KOMLÓ Városháza tér 3.
72/584-013, ,
VÍZ HIBABEJELENTÉS (0-24)
72/582-225
ÜGYINTÉZÉS Szászvár Május 1 tér 1. 389-064
EON ÁRAM- HIBABEJELEN. 06/8020-5020
EON GÁZ- HIBABEJELEN. 06/8042-4242
MUNKAÜGYI KÖZPONT
Mágocs Művelődési Ház
minden hónap második keddjén
8 – 12 óra között
FÖLDHIVATAL KOMLÓ
Berek u. 3. Tel.: 483-110
KÉMÉNYSEPRŐ Schnetz Péter
06/30-416-0193

ÉPÍTÉSÜGYI HATÓSÁG
Komló, Városháza tér 3.
telefon: 72/584-000
ügyfélfogadás: hétfő, szerda 8:00-16:00
FALUGAZDÁSZ Nemes Balázs
06/30-329-28-81 Ügyfélfogadás:
csütörtök 10:00-11:00 IKSZT Bikal
KÉMÉNYSEPRŐ Schnetz Péter
0630/416-0193
A komlói JÁRÁSI HIVATAL
bikali ügyfélszolgálat
Ügyfélfogadási idő: kedd 8:00-9:30
Bükösdi Zoltánné 584-000/4118
Kovácsné Szelmann Gyöngyi 584-000/4453
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A BIKAL NONPROFIT KFT SZOLGÁLTATÁSAI
szennyvízszippantás
(ezek az árak csak Bikalon érvényesek):
lakossági: 3.300Ft, közületi: 4.500Ft
jármű bérleti díjak: utánfutó: 2.200Ft/nap
sörpad garnitúra bérleti díj:
1 garnitúra (2 pad, 1 asztal) 500Ft/nap

ÜGYFÉLFOGADÁS!
Munkanapokon: 8:00-12:00 Tel.: 559-006
Bogyay Gábor ügyvezető: 0630/748-1581

GUMISZERELÉST, CENTÍROZÁST ÉS
DEFEKTJAVÍTÁST VÁLLALOK
SZÁMÍTÓGÉPES MOTOR-DIAGNOSZTIKA!!
Kübler István, autószerelő Bikal Ifjúság utca 37.
0630/621-0752

VIRÁG
06/20/410-49-15 vagy 459-238
Szeifert Ibolya Béke u. 6
FRISSÍTŐ SVÉD MASSZÁZS
- FRISSÍTŐ TESTMASSZÁZS,
- HÁTMASSZÁZS,MELY
- FRISSÍTŐ TALPMASSZÁZS,
- RELAXÁLÓ ARCMASSZÁZS,
- ALAKFORMÁLÓ, CELLULIT MASSZÁZS
BEJELENTKEZÉS TELEFONON: 06-30/972-4685-ÖS
A vendégek kényelme érdekében kérésre házhoz is megyek.

BIKALI BOLTOK
Vegyesbolt – Györki Ernőné 459-340
Vegyes- és Dohánybolt – Hild Gáspárné 459-374
Tiny aprócikkbolt Kiss Tiborné 30/947-7479
Tóparti ABC és Bisztró 459-202
Ifjúság Presszó Wieder Csaba 30/901-6906
E- MAGYARORSZÁG
AZ ÖNKORMÁNYZAT TETŐTERÉBEN
H., K., Sz.,Cs: 12:30-16:30 P.: 8:00-12:00
A KÖNYVTÁR nyitva tartása
Hétfő – Péntek (minden nap): 12:30-16:30
Szombat:csak ifjúsági rendezvények alatt
Borsi Viktor, könyvtáros Tel.: 06-30-654-6804

Bikal Község Önkormányzatának havonta megjelenő információs kiadványa. A megjelentetni
kívánt híreket, hirdetéseket, közérdekű információkat, az újsággal kapcsolatos észrevételeiket a következő emailcímre várjuk: bikaliujsag@freemail.hu - anyagleadási határidő: február 12.
Megjelenik 400 példányban – a lap ingyenes. Szerkesztő: Studer Zsófia Nyomtatás: Basámi Kft. Dombóvár
A megjelenő cikkek tartalmáért a kiadó nem vállal felelősséget.

