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Radnóti Miklós
A mécsvirág kinyílik
A mécsvirág kinyílik
s a húnyó láthatárnak
könyörg a napraforgó:
a tücskök már riszálnak,
odvában dong a dongó
s álmos kedvét a bársony
estében égre Írta
egy röppenő pacsirta;
….
a nyír ezüstös ingben
immár avarban kószál,
s holnap vidékeinken
újból a sárga ősz jár.

www.bikal.hu

Beköszönö
Kedves Bikaliak!
Lassan véget a 4 éves
polgármesteri,
képviselői ciklusunk.
Köszönjük, hogy
támogattak minket!
Buzdítunk mindenkit,
hogy október 12-én
menjenek el választani.
Studer Imre polgármester, Feller Henrik alpolgármester, Kniesz
Zoltán, Brandt Vincéné, Mázsár Lászlóné képviselők

Hírek
1.Bikal Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
településen élő, általános iskolába járó gyermekek
tankönyveinek árát átvállalta.
2. Bikal Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
74/2014. (VIII.11.) számú határozattal vállalt
kötelezettségen túl a polgármesteri hivatal
nyílászáróinak cseréjére 497.072 Ft-ot fordított.
A Testület megszavazta a központi fűtés
rendszerének kiépítését a polgármesteri irodába,
továbbá a házasságkötő terembe, illetve a
nyílászárócsere, illetve a fűtéskorszerűsítés miatt
szükségessé váló javítási és helyreállítási munkálatok
elvégzését.
3. A Képviselő-testület a Hegyháti Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola egyházaskozári és bikali
intézményegységébe járó, vidéki tanulók éves
tanulóbérletét
megvásárolja,
a
bérletek
megvásárlására 140.900 Ft-ot fordít.
4. Bikal Község Önkormányzat Képviselő-testülete az
óvoda
nyílászáróinak
cseréjével
összefüggő
helyreállítási munkálatokra 122.293 Ft-ot fordít.
5. Bikal Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
Bikal, Rákóczi u. 12. szám alatti önkormányzati
bérlakásának külső szigetelésére 911.280 Ft-ot
fordított.

6. Bikal Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
Bikali Német Nemzetiségi Önkormányzatnak 100.000
Ft vissza nem térítendő támogatást ad a Bikalról
elhurcolt németek, és a Bikalon új otthonra találó
magyar családok tiszteletére állított emlékmű köré
épített térkő-járda költségeire.
7. A Testület a település azon diákjainak, akik a
2014/2015 tanévben középiskolai, illetve felsőfokú
tanulmányokat folytatnak, 6.000 Ft/fő beiskolázási
támogatást állapít meg. A támogatás feltétele a
2014/2015 tanévre vonatkozó iskolalátogatási, illetve
hallgatói jogviszony igazolás benyújtása
8. Bikal Község Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja és jóváhagyja a „Fenntartható Energia
Akcióterv a Mecseki Energiakör települései
számára” című dokumentumot.
9. A Képviselő-testület az általános iskola épületében
interaktív táblák elhelyezésére szolgáló helyiséget
alakít ki legfeljebb 300.000 Ft összeghatárig.
10.Bikal Község Önkormányzat Képviselő-testülete
az általános iskola vizesblokkjának javítási,
karbantartási munkálataira 120.000 Ft-ot fordított.
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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
Kubik Béláné ig. előadó
559-018
Mészárosné Sándor
Katalin, Jurasits
Gyöngyi 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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VÁLASZTÁS 2014
HELYI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS JELÖLTJEI:
POLGÁRMESTER:
-Györki Ernő független jelölt – Társadalmi megbízatásban kívánja ellátni
-Kőműves József független jelölt- Társadalmi megbízatásban kívánja ellátni
KÉPVISELŐJELÖLTEK valamennyien független jelöltek (4 képviselő választható
meg):
-Fehér Réka Mária
-Borsi Viktor
- Nagy Noémi
-Miklós Balázsné
-Hoffer Lajos
-Egriné Balogh Mónika Csilla
-Maisch Norbert
-Brandt Vincéné
-Schneider János
NEMZETISÉGI VÁLASZTÁS JELÖLTJEI:
JELÖLTEK négy képviselő választható meg:
-Feller Henrik
-Mühlbert István
-Percz Lidia
-Wolf János
-Feller Judit
A VÁLASZTÁS IDŐPONTJA : OKTÓBER 12. 6:00-19:00

Tisztelt Bikaliak!
Polgármesteri munkámat, terveimet, elképzeléseimet és ígéreteimet nem tudtam
maradéktalanul teljesíteni, és főként a folytatást nem így képzeltem el. Eddig
minden hozzám fordulónak a kisebb-nagyobb keresztjét megpróbáltam
tisztességesen, lelkiismeretesen, becsületesen nagy szeretettel megoldani. Most én
kaptam egy nagy keresztet, amit magamnak kell hordanom családom, szeretteim
segítségével. Köszönöm mindazoknak, akik eddig is valamilyen jelzéssel,
gondolattal, szóval vagy cselekedettel kifejezték együttérzésüket, és azoknak, akik
imádkoznak értem, hogy ezzel segítenek abban, hogy a jövőben egyszer újra
normális mindennapjaimat tudjam élni.
De az élet nem áll meg. Október 12-én a bikaliaknak ismét megadatik, hogy ne
csak szavazzanak, hanem válasszanak. A polgármester-jelöltek közül választhatjuk
a már ismert múltat, és a kissé ismeretlen jövőt, de az utóbbival kapcsolatban
egyben bízhatunk is az „új seprű jól seper” közmondás igazságában is. Kérem,
hogy minden választásra jogosult bikali tartsa egyben kötelességének is, hogy
elmenjen választani és lelkiismerete szerint döntsön a jövőről.
A négy év lejártával szeretném a képviselő testület tagjainak megköszönni az
eredményesnek mondható közös munkát.
Egyben köszönjük a közmunkásoktól kezdve, a hivatali dolgozókon, jegyző úron,
a Nonprofit Kft munkatársain át, minden BIKALINAK, akik tettekkel, építő
kritikával, észrevételekkel éveken át segítették munkánkat.
Külön köszönetemet szeretném kifejezni azoknak, akik nem voltak restek, volt
bátorságuk és elért közös eredményeinket, sikereinket dicsérő szavakkal méltatták.
Bikalnak szép és tartalmas múltja van, megalapozott a jelene, amire biztos,
sikerekben gazdag jövőt lehet építeni. Ezt a bíztató jövőképet kívánom az új
polgármesternek, képviselőknek és minden BIKALINAK!
HAJRÁ BIKAL, HAJRÁ BIKALIAK!
Studer Imre, polgármester
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Kedves Bikaliak!
A Bikali Német Nemzetiségi Önkormányzat nevében szeretném a 4 év során nyújtott támogatásukat
megköszönni. Most, a pár nap múlva lejáró mandátumunk előtt röviden számot szeretnénk adni a ciklus alatt
végzett tevékenységünkről.
A testület tagjai Mühlbert István, Percz Lídia, Studer Imre és én azon voltunk, hogy támogassuk a német
nyelv oktatását, ezért támogattunk egy pedagógus továbbképzését, valamint az utóbbi kettő évben egy német
nyelvi tábor létrehozását, lebonyolítását.
Ebben a ciklusban – Essen auf Rädern pályázat útján – sikerült egy kisbuszt Bikalra hoznunk, mellyel
kulturált körülmények között történik az étel kiszállítása. Hétvégeken a kisbusz a civil szervezetek
rendelkezésére áll. Reggelente lehet látni, hogy az óvodások is ezzel a kisbusszal érkeznek Bikalra.
A Német Önkormányzat támogatásával létrehoztunk egy tánccsoportot – Bikali Schwäbische Füße
Tánccsoport – akik saját és a környéki települések rendezvényeinek állandó résztvevői.
Újra indultak a Bikali Svábbálok.
Évente jártunk Villányba, a Vörösbor Fesztiválra.
Több évi várakozás, előkészület után, végre elkészült a kitelepítettek, elhurcoltak valamint a Felvidékről
betelepítettek emlékműve.
Részt vállaltunk a község életében fontos események szervezésében, lebonyolításában, természetesen a helyi
Községi Önkormányzattal szorosan együttműködve.
Mindezek nem valósulhattak volna meg, ha nem éreztük volna, hogy nemcsak a falu német ajkú lakossága de
szinte a falu egésze mögöttünk áll.
Ezekkel a gondolatokkal zárnám négyéves ciklusunkat, bízva abban, hogy az újjáalakuló Bikali Német
Nemzetiségi Önkormányzat is a település javára fordítja szellemi és anyagi energiáit.
Feller Henrik
elnök

ÉLMÉNYBIRTOK RENDEZVÉNYNAPTÁR OKTÓBER
Berecz András „Bor és mese” előadása
2014. október 11. Időpont: 20:30
Felnőtteknek szóló székely mesékkel, énekekkel várja Önöket Berecz András, Kossuth díjas énekes és
népmesemondó.
Előadás jegy: 2.500 Ft/fő Előadás jegy vacsorával: 5.700 Ft/fő
Jelentkezési határidő október 8. 12:00 óra.

Ír-Skót Chefvacsora
Élő skót dudás műsorral 2014. október 18. Időpont: 18:00
Nagy Péter chefünk különleges ír-skót fogásokkal, pincéreink ír származású italokkal, Kéri György skót
dudás pedig gazdagon díszített dallamokkal készül újabb gasztronómiai utazásunkra.
A vacsora ára: 7.500 Ft/fő
Jelentkezési határidő: 2014. október 15. 12:00 óra

Mulatós est Szabó Ádámmal
2014. október 25. Időpont: 20:30
Fergeteges mulatós est a cigány konyha remekeivel Szabó Ádám harmonikás és énekes koncertjével.
Jegyár: 2.000 Ft/fő
Jegyár vacsorával: 5.000 Ft/fő Jelentkezési határidő: 2014. október 22. 12:00 óra

Halloween az Élménybirtokon
2014. október 31. Időpont: 13:00-17:00
Mindenszentek előestéjén űzze el az unalmas napokat töklámpások fényével és mulatozással. Az
Élménybirtokon a délután folyamán felelevenítjük a Halloweenhez kötődő népszokásokat. Ezt követően
vacsorával és Banya bállal készülünk. Öltse magára a legrémisztőbb öltözékét, s a belépéshez vezető úton
hallgassa a boszorkányok hátborzongató kacaját! Beöltözött vendégeinket külön díjazzuk!
Hallowen-i Élménybirtok program: 1.500 Ft/fő
Hallowen-i Élménybirtok program, vacsora és banya bál: 6.000 Ft/fő
Jelentkezési határidő: 2014. október 28. 12:00 óra

Részletes információk: www.elmenybirtok.hu , www.puchner.hu
Jegyrendelés: +36 72 459 546, 547
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SULI Hírek
„A legelső, amit egy gyermeknek meg kell tanítani, az, hogy legyen önmaga….erős, derűs, önbizalommal teli ember…”
/Müller Péter/

TANÉVNYITÓ
Szept. 1-jén iskolánkban is ünnepélyes keretek között indult
az új tanév.
A mostoha időjárás miatt a Tanévnyitót az iskola
tornatermében kényszerültünk tartani, de remélhetőleg a
diákok iskolaváró hangulatát a morcos időjárás nem
.
befolyásolta .
A szerepet vállaló tanulóknak köszönjük a felkészülést!
INTÉZMÉNYVEZETŐ-VÁLTÁS
Knieszné Virág Gizella intézményvezető a nyár folyamán lemondott. Munkáját
igazgató -helyettesként folytatja tovább. Iskolánk diákjai és dolgozói köszönik
lelkiismeretes munkáját!
Szeptember 1-jétől intézményünk új vezetője: Makai Valéria
Nagyon sok sikert kívánunk munkájához!
BECSENGETTEK AZ ELSŐSÖKNEK IS!!!
Idén iskolánkban 22 kis elsős kezdte meg tanulmányait. Az első osztályba összesen 6 településről járnak
gyerekek.
6 tanuló Egyházaskozárról, 6 Bikalról, 3 Lengyelről, 3 Tófűről, 2 Nagyhajmásról és 2
Alsómocsoládról.

ORTHOPEDIAI VIZSGÁLAT
Mint minden évben, idén szeptemberben is sor került tanulóink orthopediai vizsgálatára. Szekszárdról érkezett
gyermek orthopéd főorvos vizsgálta meg helyben a gyermekeket.
Az alsó tagozatosokat Bikalon, a felső tagozatosokat Egyházaskozáron.
Azoknak a tanulóknak, akiknél valamiféle rendellenesség merült fel /gerincferdülés, lúdtalp….stb/
lehetőséget biztosítunk helyben képzett gyógytestnevelő által tartott gyógytestnevelési foglalkozásokon való
részvételre.
ISKOLÁNK ISMÉT KORSZERŰSÖDIK!!!
Pályázati úton értékes informatikai eszközöket nyertünk!!!
16 db tanulói notebook, 8 db tanári notebook, 3 db projektor, 3 db interaktív tábla, tanulói tabletek. A pályázat
részét képezi még az eszközök beépítése és beüzemelése is.
Ezen eszközök részére egy nagyon korszerű informatikai terem kerül kialakításra a meglévő nyelvi labor és
számítógépes terem mellett. Az újabb informatikai terem kialakításához az Önkormányzat nyújtott anyagi
segítséget.
Ugyanezeket a számítógépes parkot a felső tagozatunk Egyházaskozáron is megkapta!!!!
Intézményük az informatikailag legjobban felszerelt iskolák közé tartozik.
Ezúton szeretnénk megköszönni az Önkormányzat anyagi támogatását!!!
Schullerné Kniesz Márta
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Egyházi hírek

Anyakönyvi hírek

„Jézus megérti gyengeségeinket és bűneinket; és megbocsát nekünk, ha hagyjuk, hogy
megbocsásson.”(Ferenc pápa)
KATOLIKUS EGYHÁZ

EVANGÉLIKUS EGYHÁZ

Szent Anna templom
szentmisék:
Szerda: 17:00
Péntek : 17:00
Vasárnap 11:15 óra

Istentisztelet:
A hónap 1. vas. 14 órakor
A hónap 3. vas. 11 órakor

2014. szeptember

Megérkezett
Kéri Petra
és
Borsi Viktor
Fanni Hanga nevű
kislánya

Az egyházi hozzájárulás
Lukácsné Terike néninél
befizethető Tel.: 459-266

Elérhetőségek
Koskai Erzsébet lelkész
459-092,
0630/587-4610

Csibi Imre plébános atya
Mágocson: 0630/322-0690

Könyvtári hír
Tisztelt olvasók!
Könyvtárunk október elején, a Csorba Győző Megyei Könyvtár jóvoltából új
könyvekkel gazdagodik.

Természetjáró Szakosztály híre
Felhívjuk a természetjárás iránt érdeklődők figyelmét aktuális túránkra, amelyet
Mánfa és környékére szervezünk.
A program tervezett indulási időpontja és helye: 2014. október 04., 0800, az
önkormányzat előtti parkoló.
Részvételi díj 800,- Ft, a szakosztály tagjainak ingyenes.
Rossz idő esetén a túra elmarad, ill. egy későbbi időpontban valósul meg.
Részletekről érdeklődni a könyvtárban Borsi Viktornál, ill. a +36 30/654-6804-es
mobilszámon lehet.

Meghívó
Szeretettel meghívom Önt 2014 október 5-én vasárnap délután15-kor az
önkormányzat emeletén lévő a közösségi helyiségbe egy kötetlen
beszélgetésre.
Amennyiben mozgásában korlátozott,vagy más ok miatt nem tud részt
venni az összejövetelen ,de meg osztaná velem gondolatait,szívesen
felkeresem otthonában!
Tisztelettel várom Önt! Györki Ernő polgármester-jelölt 06 30 30830951
1. BURSA ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT
Bikal Község Önkormányzat Képviselőtestülete csatlakozni kíván a hátrányos
szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók támogatására létrehozott Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2015. évi
fordulójához.
A pályázati nyomtatványokat a hivatalban lehet kérni vagy letölthető a
www.wekerle.gov.hu oldalról.
Beadási határidő: 2014. november 15. a polgármesteri hivatalban.

GRATULÁLUNK!

Isten éltesse
Schenk Imre bácsit,
aki Bikal legidősebb
polgáraként
szeptember 24-én
töltötte be 96. életévét.

A Mágocsi labor
10.03-án és
11.01.-11.08.
között zárva
tart.

ÓRAÁTÁLLÍTÁS!
Október
26-án
vasárnap hajnalban
3 órakor
2 órára kell átállítani
az órákat.
--
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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
Kemsei Kaludia, Sparasné Póth Mariann
szerda 13-14:30 Polg.Hiv. 389-163
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)
0630/468-2566
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: október 15.
Megjelenik 400 példányban – a lap ingyenes. Szerkesztő: Studer Zsófia Nyomtatás: Basámi Kft. Dombóvár
A megjelenő cikkek tartalmáért a kiadó nem vállal felelősséget.

