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Beköszönő
Juhász Gyula:

Ez a nyár volt a legszebb,

Szeptember aranya

Mert legszomorúbb nekem.
Elmúlt. Most eldalolom majd
Szeptember éjjeleken.

Pirkad a lomb, nyaram elmúlt,
Elmúlt epedve nyaram,

Mert ez az én sorom, üdvöm,

A hold bőség-szarujában

Tűnőben szép nyaram,

Szeptember aranya van.

Mikor a holdon, a szőkén
Szeptember aranya van

Testületi Hírek
1. Testületünk bruttó 120.000 Ft megbízási díjat fizetett a
T-Hanga Bt-nek a Hábi csatorna feletti híd helyreállítása
kapcsán elvégzett műszaki ellenőri feladatokért. Ennek
az összegnek is 80%-a elszámolható pályázatunkban.
2. Az önkormányzat tulajdonában lévő, IVECO típusú
tehergépjármű tartályának felújítása 152.400 Ft-ba került,
melyből testületünk 76.200 Ft fizetett ki. A Fennmaradó
összeget a Bikal Nonprofit Kft. biztosította.
3. Testületünk támogatta a Bikali fiatalokat labdarúgó
mezek beszerzésével 53.396 Ft értékben.
4. Községünk testülete vegyszer vásárlását szavazta meg
a Start mezőgazdasági mintaprogram megvalósítása
kapcsán, 240.353 Ft értékben. Ezt a beszerzési összeget
is tartalmazta foglalkoztatási pályázatunk.
5. A testület 44.450 Ft megbízási díjat fizetett a Maár
Építész Iroda Kft-nek az óvoda és a Rákóczi u. 18. szám
alatti ingatlan felújítási munkálatai költségbecslésének
elkészítéséért.
6. Önkormányzatunk 10.000 Ft-tal támogatta az Életesély
Alapítványt.
7. Bikal Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
2011. évi CCIX. tv. 11. § rendelkezéseinek eleget téve a
Baranya – Víz Zrt. által a víziközmű-szolgáltatás hosszú
távú biztosíthatósága érdekében elkészített, felújítási és
pótlási tervből, valamint beruházási tervből álló, 15 éves
időtávra szóló gördülő fejlesztési tervet elfogadja.
8. Az M9 gyorsforgalmi út Kaposvár-Bonyhád közötti
szakaszának (mely településünk határán fog elhaladni)
engedélyezése miatt szükségessé vált rendezési tervünk

módosítása. Ennek elkészítésére ajánlattételi felhívást
tettünk közzé, melyre az alábbi ajánlatok érkeztek:
- Hübner Tervező Kft.:
1.770.000 Ft
- 5 T Kft.:
1.897.000 Ft
- S.T.F.T. Kft:
2.074.800 Ft
A képviselő-testület a beérkezett ajánlatok alapján a
tervezési feladatok ellátásával a Hübner Tervező Kft-t
bízza meg.
9. Bikal Község Önkormányzat Képviselőtestülete
támogatási igényt nyújt be a települési önkormányzatok
szociális célú tűzifavásárláshoz. A támogatáson felül
szükséges 1.000 Ft/erdei m3 + ÁFA önrészt biztosítja,
valamint a tűzifa szállításából származó költségeket is
magára vállalja.
10. Testületünk 7.000 Ft iskolakezdési támogatást
szavazott meg középiskolásainknak és a felsőoktatási
intézményekbe tanuló diákjainknak. A támogatás
feltétele az iskolalátogatási igazolás.
11. Testületünk elfogadta az önkormányzat, a hivatal és
az óvoda 1. féléves gazdálkodásáról szóló beszámolót.
Mind a kiadási, mind a bevételi számok időarányosan
teljesültek.
12. Önkormányzatunk csatlakozott az idei évi Bursa
Hungarica Ösztöndíjpályázathoz. Felhívjuk az érintettek
figyelmét,
hogy
kísérjék
figyelemmel
a
www.emet.gov.hu weboldalt azért, hogy sikeres
pályázatot tudjanak benyújtani.
13. Testületünk a letelepedési támogatás összegét
350.000 Ft-ra emelte.
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FOGADÓÓRÁK
(más elfoglaltság esetén
a fogadóóra elmarad.
Ezért szíves elnézésüket
kérjük!)
Kőműves József
polgármester
hétfő
16:00 – 17:00
Borsi Viktor
alpolgármester
Csütörtök
16:00 - 17:00

PUCHNER BIRTOK RENDEZVÉNYNAPTÁR
SZEPTEMBER-OKTÓBER

ELÉRHETŐSÉGEK
Kőműves József
polgármester,
72/559-005
e-mail:
onkbikal@axelero.hu
Borsi Viktor
alpolgármester
+36 30/654-6804
Brandt Vincéné
képviselő
0630/596-0528
Fehér Réka
képviselő
+36 30/534-7604
Maisch Norbert
képviselő
e-mail:
mnorbert76@freemail.hu

Őszi standard program
2015. október 3., 17., 24. 11:00-16:00 Ügyes kezű kézművesek, vásári
komédiások és hős lovagok várják a család apraját-nagyját.
Jegyár: 2.000 Ft/fő
Gyerekeknek kedvezmény!
Vastag Tamás koncert
2015. szeptember 26. 20:30
Találkozzon Vastag Tamás Fonogram díjas énekessel, aki az X-Faktor
című tehetségkutató műsorban vált országosan ismertté!
Koncertjegy: 2.000 Ft/fő
Koncertjegy vacsorával: 5.000 Ft/fő
Jelentkezési határidő: 2015. szeptember 24. 12:00
Stand Up Comedy Kiss Ádámmal

POLGÁRMESTERI
HIVATAL
DOLGOZÓI
dr. Markó Gábor
körjegyző
Bikal: 559-018
Kozár: 459-101/ 13
Kubik Béláné ig. előadó
559-018
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

2015. október 10. 20:30
Kiss Ádám nem kíméli a rekeszizmokat! A Dumaszínház humoristája
féktelen poénáradattal gondoskodik a felhőtlen szórakozásról és a
könnyfakasztó nevetésről.
Jegyár: 2.000 Ft/fő
Jegyár vacsorával: 5.000 Ft/fő
Jelentkezési határidő: 2015. október 8. 12:00
A programváltoztatás jogát fenntartjuk!
Részletes információk: www.elmenybirtok.hu , www.puchner.hu

Jegyrendelés: +36 72 459 546, 547
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Iskola és óvoda hírei
Német tábor
Az évzárót követően június 28-tól július 4-ig a felső tagozatosok
közül 25 gyerek 3 fő tanári kísérettel Mecseknádasdon kezdhette
meg a nyári vakációt. A zömében „svábok” által lakott település
kiváló helyszínt biztosított ahhoz, hogy a gyerekek autentikus
környezetben ismerhessék meg a magyarországi németek
történelmét,
életvitelüket
megalapozó
szokásaikat,
hagyományaikat, szakmai sajátosságaikat, valamint ételeiket.
A bevezető elméleti ismeretek megszerzése után csoportokra
bontva dolgoztunk tovább, szebbnél szebb alkotások (plakátok,
aszfaltrajzok, fotósorozatok, sógyurma-figurák, teasütemények
stb.) készültek.
A falun belüli kirándulások kapcsán ellátogattunk a katolikus
templomba, a török várhoz, a tájházba, egy agyagoshoz.
Megnéztük a kálvária dombot és a helyi intézményeket is, az
óbányai erdei kirándulás üdítően hatott a rekkenő hőségben. Az
esti tábortüzek még hangulatosabbá tették a tábori életet.
Köszönettel tartozunk az Egyházaskozári Német Nemzetiségi
Önkormányzatnak, valamint a szülőknek is támogatásukért, így
biztosítva a gyerekeknek egy jó hangulatú, információkban és
kreatív ötletekben gazdag hetet.
Gebhardtné Bacher Adrienn

Idén is Erzsébet-tábor!
A 2014/2015-ös tanév során újabb, sikeres
gyermeküdültetési pályázaton vehetett részt
harminc diákunk és három kísérő pedagógus. Az
inkább nyárzáró-tanévnyitó tábor helyszíne idén
Balatonberény volt, ahol augusztus 16-tól 21-ig
élvezhettük a nagyszerű programokat és a
kellemes környezetet.

pedagógusok nosztalgiázva nézhették, a gyerekek
érdeklődve, de főként nevetve hallgatták Vitéz
László történetét.

A vasárnapot a tábor megismerésével és egy
tábornyitó, fergeteges mulatsággal kezdtük.
Hétfőn, bár az időjárás nem volt túl kegyes
hozzánk, aki mer, az nyer alapon három csoportra
osztódva, de egy emberként indultunk a
helyismereti vetélkedőre. Jutalmunk nem is
maradt el, a „Pici-pocik” csapata első helyen
végzett! Este bábelőadást láthattunk, ahol a

A szerdai napunk kissé bogarasra sikerült. Az
elsősorban a Balaton környezetében élő állatokat
mutatták be gyerekeinknek, valamint pár érdekes,
hazánkban
nem
honos
bogárfajt
is
megismerhettünk. Ezt követően terápiás kutyák
bemutatóját láthattuk. Újabb este, újabb koncert és
tánc-ház várt mindenkire. Jókedvvel, a cipőnket
széttáncolva térhettünk nyugovóra.

Keddi napunk a kézműves foglalkozások jegyében
telt, origami, gipszfestés, fonás és sok más
érdekesség várt a vállalkozó szellemű gyerekekre.
Az est folyamán koncerten vehettünk részt.
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A csütörtöki napot nevezhetjük a sikerek
napjának! A hét folyamán több sporteseményt, és
„Ki mit tud?” - ot is rendeztek, melyek
eredményeit ekkor tudtuk meg.
Az utóbb említett verseny egyik résztvevője Wolf
Lara volt, akinek ezúton is gratulálunk
teljesítményéhez. Kiemelkedett Tóth Roland, aki
sportversenyeken vett rész, és amilyen számban
indult, onnan eredményesen távozott. Így lett
arany-, ezüst- és bronzérme is! Gratulálunk Neki!
A csocsóbajnokságot is megnyerték tanulóink!
Gratulálunk a Székely Ábel-Kolonics Benjámin

duónak! Fodor Bercel és csapattársa harmadik
helyezettek lettek, Nekik is jár a gratuláció,
ugyanúgy, mint Icha Zoltánnak, aki ping-pongban
lett győztes! Sok eseményen vettünk még részt,
emiatt a teljesség igénye nélkül emeltem ki egy
pár dolgot, mert mindent felsorolni lehetetlen.
A csütörtök estét táborzáró discoval és a stégről
tűzijátékot nézve igyekeztünk ezt a tábort is
felejthetetlenné tenni. Reméljük jövőre is sikerül
hasonló jó élményekkel és sikeres pályázattal újra
Erzsébet-tábor lakóvá válni.

Ne felejtsétek: „Jövőre Veletek ugyanitt”!!!

Könyvtár és az IKSZT hírei
Természetjáró szakosztály túrát hirdet
október 17-ére. Útvonala: Magyaregregy és
Máré vár közötti, kb. 8-10 km-es túraszakasz.
A kirándulásra jelentkezőket az önkormányzat
előtti parkolóba várjuk 7:30-ra. A túra a
tagoknak ingyenes, külsősöknek 800 Ft.
Rossz idő esetén az esemény elmarad, illetve
egy későbbi időben valósul meg.
Részletekről érdeklődni Borsi Viktornál a
30/654-6804-es telefonszámon lehet.

2015. szeptember

Nyisztor Krisztina
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Közérdekű közlemények

Az idei évben is sikerült kapcsolódnunk a Mágocsi kamionos szűrőprogramhoz.
Most - előreláthatóan október 26-27-én - mammográfiai szűrés lesz. Sikerült azt
elérnünk, hogy a veszélyeztetett korosztály tagjai (45-60 év közöttiek) a
kormányhivataltól értesítést fognak kapni a lehetőségről, melyben kérik őket,
hogy a vizsgálatokon vegyenek részt. Mivel az emlő daganat korai felismerés
esetén nagy hatásfokkal gyógyítható, ezért a szűrés mindenkinek érdeke.
Ezenkívül azok a hölgyek, akik nem kaptak értesítőt, a vizsgálaton ugyanúgy
részt vehetnek, nekik azonban beutalót kell kérniük. A szűrésre egyébként az
előre leegyeztetett időpontokban ingyenes buszjáratot indítunk. Az időpontokat
a mágocsi és a bikali orvosok fogják egyeztetni. A tervezés megkönnyebbítése
miatt, kérjük, a szűrésen részt venni akarókat, hogy október 3-án 15-19 óra
között jelentkezzenek Brandt Vincénénél az óvoda ebédlőjében. TAJ kártyát
hozzanak magukkal! Mivel a mammográfiai szűrésre a várakozási idő normál
esetben 8 hónap, ezért kérjük önöket, hogy minél többen éljenek ezzel a
lehetőséggel!
Dr. Fekete Levente

Kőműves József

Ingyenes ruhabörze!
Október 9-e péntek, délután 13 és 18 óra, valamint 10-e szombat délelőtt 8
és 12 óra között várjuk az érdeklődő bikali lakosokat ingyenes
ruhabörzénkre.
Ezúton szeretnénk megköszönni önzetlen segítségüket az előző börze
szervezőinek és segítőinek, köztük Kriszt Henriknének, Rózsavölgyi
Tamásnénak, Piszkor Istvánnénak, Mázsár Lászlónénak, valamint a Borsi
családnak.

Egyházi Hírek
EVANGÉLIKUS EGYHÁZ

KATOLIKUS EGYHÁZ

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

Szent Anna templom

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

Anyakönyvi hírek
Házasságot kötött

Kedves Bikali Hölgyek!

Brandt Vincéné

2015. szeptember

Szentmisék:
vasárnap: 11:15
szerda: 17:00
minden 2. csütörtök : 17:00
A csütörtöki szentmise után
beszélgetések a plébánián Csibi
Imre atyával.
Szeretettel várunk minden
érdeklődőt!

Mázsár Zsolt és
Fehér Réka
Laczkó József és
Sőre Viktória

Gratulálunk!

Elhunyt
Egyed Gézáné
Golubán Jánosné
Paragh Lajosné
Ifj. Nagymihály
Szilveszter
Lovas Jánosné
Őszinte részvétünk a
gyászoló családnak!
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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

2015. szeptember

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
Figyelem!!!
Boltunkban cserepek, virágládák, virágföld, virágtápok és kerti
szerszámok, valamint dekorációs kellékek és ajándékok
kaphatók. Folyamatosan bővülő árukészlettel várunk
mindenkit.
Vásároljon helyben, kényelmesen, kedvező áron.
Tiny Aprócikk Bolt

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

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:
kedd 10:00-11:00 IKSZT Bikal
A komlói JÁRÁSI HIVATAL
bikali ügyfélszolgálat
Ügyfélfogadási idő: kedd 8:00-9:30
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E- MAGYARORSZÁG
AZ ÖNKORMÁNYZAT TETŐTERÉBEN
H., K., Sz.,Cs: 12:30-16:30 P.: 8:00-12:00
A KÖNYVTÁR nyitva tartása
Hétfő – Szerda :
12:30-16:30
Csütörtök:
12:30-18:00
Péntek:
08:00-19:00
Szombat:
14:00-18:00
az 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 e-mailcímre
várjuk: bikaliujsag@freemail.hu - anyagleadási határidő: október 17.
Megjelenik 300 példányban – a lap ingyenes. Szerkesztő: IKSZT Nyomtatás: Basámi Kft. Dombóvár
A megjelenő cikkek tartalmáért a kiadó nem vállal felelősséget.

