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2013. augusztus
Babits Mihály
Augusztus (részlet)
A falunak tornya karcsú,
körül karcsú könnyű fák
falu fölött vörös arcú,
sárga bajszú holdvilág.
…
Lelkem is itt szertecicáz,
elmóricáz csöndesen,
s megpihen egy fehér cicás
kukoricás ereszen.

www.bikal.hu

Beköszönö
Kedves Bikaliak!
Szívből köszönöm mindazok munkáját,
akik segítettek a nyári rendezvények
előkészítésében, lebonyolításban.

Üdvözlettel, szép nyárvégi napokat, a
gyerekeknek sikeres tanévet kívánok:

Studer Imre, polgármester

Testületi Hírek
1.A Falunapon átadták a gyerekeknek azt az új
játszóteret, mely 5millió forintos pályázati keretből
valósult meg. A pályázatot a Bikal Nonprofit Kft.
vezetője Bogyay Gábor írta, és a munkálatokat is a
Kft. vezette. A játékokat a törökbálinti Acer Kft
tervezte.
2.
Megkezdődött
a
központi
park
régi
rendezvényterének felújítása. A közel 10milliós,
vissza nem térítendő pályázatból megvalósuló
beruházással a teret új burkolattal, kandeláberekkel,
padokkal, virágládákkal, szemetesekkel látják el. A
pályázatot a Bikali Kolping Család Egyesület
nyújtotta be.
3. Bikal Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
település azon diákjainak, akik a 2013/2014
tanévben
középiskolai,
illetve
felsőfokú
tanulmányokat folytatnak, 6.000 Ft/fő beiskolázási
támogatást állapít meg. A támogatás feltétele a
2012/2013 tanévre vonatkozó iskolalátogatási,
illetve hallgatói jogviszony igazolás benyújtása.
4. Bikal Község Önkormányzat Képviselő-testülete
147.320Ft-tal támogatja a bikali civil szervezetek
által készített, Civil Szervezetek Kalendáriuma
2013 című kiadvány megjelenését.

5. Bikal Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megállapodást kíván kötni az Egyházaskozári
Evangélikus Egyházközséggel a bikali 86. hrsz-ú
temető üzemeltetésére és karbantartására.

6. Bikal Község Önkormányzat Képviselő-testülete az
Egyházaskozári Evangélikus Egyházközség (7347
Egyházaskozár, Rákóczi u. 1.) részére 10.000.000 Ft
(tízmillió forint) kamatmentes kölcsönt ad. Az
Egyházközség a kölcsönt kizárólag a Mezőgazdasági
és Vidékfejlesztési Hivataltól a 2101054241 számú
támogatási kérelemre, a bikali evangélikus templom
(bikali 59. hrsz.) felújítására nyert támogatásból
megvalósított
beruházás
előfinanszírozására
használhatja fel. Az Egyházközség a támogatást a
pályázaton nyert összeg folyósítását követően
haladéktalanul
köteles
visszaadni
az
önkormányzatnak.

7. A Képviselő Testület augusztus 10-én örömmel
tett eleget a hidaskürti önkormányzat meghívásának
az ottani falunapra. A rendezvényen került sor annak
a
dokumentumnak
aláírására,
melynek
megvalósításával szorosabbra kívánja fűzni a
jövőben a két település testvérkapcsolatát.
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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-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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Augusztusi rendezvényeink röl

a Bikali Német Önkormányzat és a Németklub
szervezésében elkészült az az emlékmű, mely a
bikalról elhurcolt németeknek, és a bikalon új
otthonra találó magyar családoknak állít emléket.
Augusztus 18-án a megemlékezés ökumenikus
istentisztelettel kezdődött a katolikus templomban,
majd az emlékműnél kulturális műsorral
folytatódott. Beszédet mondott Feller Henrik a
Bikali Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke,
Studer Imre polgármester, Takács Zsuzsanna
Hidaskürt polgármester asszonya és dr. Hargitai
János kormánymegbízott. A kormánymegbízott
beszédének zárásaként elmondta, hogy a bikali
emlékmű első és szép példája szűkebb
pátriánkban, hogy az üldözöttek és az ide
üldözöttek sorsa azonos, az utódok pedig
emlékeznek e történelmi sorsban osztozó
szülőkre, nagyszülőkre, dédszülőkre.
Külön köszönet az egyházaskozári német
énekkarnak, hogy szebbé tették az ünnepséget és
köszönet minden bikalinak, aki adományával
hozzájárult az emlékmű megépítéséhez.
Az emlékművet Hartung Zoltán tervezte és
készítette. Az emlékmű talapzatának elkészítését
köszönjük Zulauf Imrének a Bikal Nonprofit Kft
dolgozóinak.

Augusztus
17-én
másodszor
rendeztük
meg
a
Bikali
Halászléfőző
Versenyt.
A
versenyen 12 csapat vett részt.
Az első helyet idén a Mekényesi
Baráti Kör vihette el. Második lett
a Bikali Vadászok csapata,
harmadik a nagyhajmási csapat.
Különdíjban részesült a bikali
L+M csapat.
A délután folyamán a Bikali
Öregfiúk csapata vendégül látta a
PMFC Öregfiúk csapatát. A jó
hangulatú meccset a pécsiek
nyerték.

Augusztus
20-án
államalapító
Szent
István
királyunkra
emlékeztünk
a
parkban.
Mindannyian ettünk a Koskai
Erzsébet lelkésznő és Cseh Péter
káplán
által
megáldott
új
kenyérből. Az ünnepi beszédet
Polics
József
országgyűlési
képviselőnk mondta.
Köszönjük Borsi Viktornak az
ünnepség megszervezését, Nagy
Mercédesznek, Lovas Martinnak és
Studer Lilinek a szereplést, Mázsár
Erikának a műsorvezetést és
Mázsár Lászlónak a hangosítást.
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Egyházi Hírek
EVANGÉLIKUS EGYHÁZ
Istentisztelet:
A hónap 1. vas. 15 órakor
A hónap 3. vas. 11 órakor
Elérhetőségek
Koskai Erzsébet lelkész
459-092, 0630/587-4610

Az Evangélikus temetőbe új szemetes edényt
vásárolt az önkormányzat. Mindenkit kérünk, hogy
a keletkezett hulladékot ide helyezze el. (virágokat,
koszorúkat is)

KATOLIKUS EGYHÁZ
Szent Anna templom szentmisék:
vasárnap: 11:00 órakor
szerda, péntek: 17:00 órakor
Az egyházi hozzájárulás
Lukácsné Terike néninél befizethető
Tel.: 459-266
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

Kedves Bikali Testvérek!
Örömmel és Isten iránti hálával tudatjuk Mindenkivel, hogy az Evangélikus
templom is megújulhat, pályázat segítségével. Nagyon sokat jelentene az egyre
szépülő Bikal községben, ha az evangélikus templom is jól nézne ki. Azt
szeretnénk, ha az Isten Háza ránézésre is egy örömforrás lenne, nem pedig
szégyenfolt.
A pályázaton 10 millió Ft-ot nyertünk (utófinanszírozással), de a költségvetés 12
millió Ft-ról szól. Ebben csak az állványozás, a toronysüveg cseréje, az alatta levő
faszerkezet javítása, a toronyfal és a főhomlokzat javítása és festése van benne.
Az időközben felmerülő hibák, és belül a padlózat süllyedése még komoly
gondokat jelenthetnek számunkra.
Nagyon szépen kérünk tehát minden jó érzésű, Bikalt és az Istent szerető embert,
hogy amennyire módjuk és lehetőségük van rá, segítsék a tatarozás munkáját.
Hála Istennek jöttek már adományok, és kívánjuk is, hogy minden adakozó
embert áldjon meg az Isten az Ő gazdag áldásával!
Nagyon sokan tapasztalták már azt, hogy az Isten ügyére szánt adományok nem hiányoztak a családi
költségvetésből, mert Isten őket másban megsegítette, megáldotta.
Kérjük mindazokat, akik adakozni szeretnének, hogy adományaikat Piszkor Istvánné Huczek Gyöngyinek
adják oda (ő ad róla nyugtát is), vagy az Evangélikus Egyházközség Egyházaskozár, 71800075-11161752
számlaszámra befizetni szíveskedjenek. (Ezen az alszámlán fut a bikali evangélikus templom tatarozási
pénze) Nagyon szépen köszönjük mindenkinek a segítségét!
Kérjük Istent, segítsen bennünket a munkában, adjon jó időjárást, jó szakembereket, áldást és békességet a
családok életére, gyógyulást a betegeknek, vigasztalást a gyászolóknak, örömöt a gyermekekhez, jó
iskolakezdést az új tanévben.
Kérjük Urunkat, szentelje meg és áldja meg asztalunkat a mindennapi kenyérrel, és adjon szeretetet,
egyetértést minden család életébe.
Kívánom Mindenkinek, hogy a megújult templomban majd jól érezze magát: megnyugvást, erőt,
segítséget találjon minden bajára, bánatára, és hálát adhasson Istennek, hogy megsegítette őt, mert ő maga
is jószívűen, jókedvűen adakozott!
Isten gazdag áldása kísérje a kedves Bikali, és a Bikalon tartózkodó Testvéreink életét!
A mai Losung igék hadd legyenek mindenki biztatására:” Nem maradok el tőled, nem hagylak el- ezt
mondja az ÚR.”(Józs.1,5.) és 2 Kor 1,20 szerint:” Mert valahány ígérete van Istennek, azokra Jézus
Krisztusban van az igen, és általa van az ámen is, az Isten dicsőségére általunk.”
Sok szeretettel: Koskai Erzsébet evangélikus lelkésznő

Egyházaskozár, 2013. augusztus 13.
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BEMUTATKOZIK AZ ÚJ KÁPLÁN

Cseh Péter Mihálynak hívnak, 1983-ban születtem Makón.
Földeákon nőttem fel. Pécsen szenteltek pappá 2009. december
5-én. Először Dombóváron a belvárosban voltam káplán. Majd
2010 nyarától Vásárosdombón lettem kihelyezett káplán Kutas
Attila mellett, miközben ő az újdombóvári plébánián szolgált.
2011. január végétől Pécsre küldött Mayer Mihály püspök atya
a Szent Erzsébet plébániára. 2013. augusztus 1-től dr. Udvardy
György püspök atya a mágocsi plébániára küldött kápláni
szolgálatra. Lakóhelyem Bikal.
Papi jelmondatom: „Nyújtsd ki a kezedet!” (Mk 3,5) Húszéves koromig eszembe se
jutott, hogy pap legyek, bár rengeteget ministráltam és kamasz koromban elkezdtem
imádkozni a rózsafüzért és naponta olvasni a Bibliát. Gyerekkori álmom az volt,
hogy én legyek a világ legnagyobb focistája. Mindezért minden tőlem telhetőt
megtettem. Az igazi fordulatot a szegedi egyetemi éveim alatt tapasztaltam meg a
katolikus fiatalok közösségében. Ekkor átéltem Jézus személyes szeretetét és a
karizmatikus megújulás által eltöltött a Szentlélek ereje. Olyan változás kezdődött
bennem, ami ahhoz hasonlítható, mint amikor a Forma 1-ben a tűzpiros Ferrari
elindul és felpörögnek a motorok, kezdődik a verseny. Hatalmas verseny van a
világban Jézus és a Sátán között. Persze ez a harc a színfalak mögött van, de egy
egyszerű emberi találkozás mögött is innen jönnek a mozgató erők. Jézus már
győzött. Tiszta tekintetével mindenkit magához hív. Hiszem, hogy Ő csak jót akar és
derűs mosolyával bizalmat támaszt bennünk önmaga felé és egymás felé. Lényeges
része az életemnek, hogy a Szentlélek vezetésére figyelek, mit mond most nekem az
Egyház által, lelkivezetőm által, saját tapasztalataim és a megerősítő jelek által is.
Kérlek, mondd el most ezt az imát és fogadd hittel az áldást, amit Isten ad neked:
„Jézusom, bízom benned! Mutasd meg a szeretetedet nekem, vezess ki engem a
fényre! Segíts szeretni Téged, és azt az embert, akivel éppen találkozok! Jézus!
Hiszem, hogy élsz! Áraszd ki rám is Atyád Lelkét a magasból! Ámen.”
weboldalam: www.csepeticsapata.hu

HITTANOS TÁBOR
Az idei nyáron a mágocsiak meghívására közös táborba
voltunk a mágocsi plébánián. A hét témája a Szentföld volt.
Sok új és érdekes dolgot hallhattunk és láthattunk
Jeruzsálemről és környékéről. Belebújhattunk az akkori
ruhákba, kóstoltunk kovásztalan kenyeret és hummuszt.
A sok-sok közös feladattal, játékkal, tánccal, énekléssel
gyorsan és vidáman eltelt az egy hét.

NYILT NAP A RENESZÁNSZ
ÉLMÉNYBIRTOKON
A BIKALIAKNAK!!!!
Az
Önkormányzattal
kialakult
jó
kapcsolat
erősítéseként Kollár László tulajdonos megnyitja az
élménybirtok kapuit egy napra a bikali emberek előtt.

Szeptember 14-én, szombaton 12-18 óra
között
szeretettel
várnak
minden
érdeklődőt. A belépés a bikali lakcímmel
rendelkezőknek ingyenes! (Belépéskor ezt
igazolvány felmutatásával kérjük igazolni!!!!!)

2013. augusztus
Anyakönyvi hírek
Juhász Attila
házastársul vette
Lőbel Mariannát.
………………….
Megérkezett
Bojtár Ferenc
és Lovas Adrienn
Marcell nevű kisfia

GRATULÁLUNK!
hamis rétes
- 25 dkg liszt
-17 dkg porcukor
-1 sütőpor
Ezeket összekeverjük
és egy kizsírozott
tepsibe beleszórjuk a
felét.
Erre jön a töltelék,
majd a lisztes
keverék másik fele.
A tetejére:
- 10 dkg vaj
- 2 dl langyos tej
- 2 tojás
keveréke
Töltelék variációk:
- reszelt, cukrozott
fahéjas alma
- cukrozott mák
meggyel
- fél kg túró
gyümölccsel
stb.
-------------------

RENDEZVÉNYNAPTÁR
2013
szeptember 2. 9:00
Tanévnyitó
szeptember 14.
12:00-18:00
Nyílt nap az
Élménybirtokon
november 9.
Falusi disznótoros
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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
Tiringer Ernőné, 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
30/641-8299
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
Bogyai Gábor ügyvezető: 0630/748-1581
Eladó vagy kiadó családi házat, lakást,
nyaralót, termőföldet keresek! Ha Ön
rendelkezik bármelyikkel kérem, hívjon!
0630/346-3333
GUMISZERELÉST, CENTÍROZÁST ÉS
DEFEKTJAVÍTÁST VÁLLALOK
SZÁMÍTÓGÉPES MOTOR-DIAGNOSZTIKA!!
Kübler István, autószerelő Bikal Ifjúság utca 37.
0672/ 459-304 vagy 0630/621-0752
VIRÁG és jó minőségű IMPORT
HASZNÁLT RUHA.
Hétfőtől- Szombatig 8-17óráig.
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
Vegyesbolt – 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: szeptember 12.
Megjelenik 400 példányban – a lap ingyenes. Szerkesztő: Studer Zsófia Nyomtatás: Basámi Kft. Dombóvár
A megjelenő cikkek tartalmáért a kiadó nem vállal felelősséget.

