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Szabó Lőrinc
Tücsökzene
Tudom semmi, de semmi
közötök
hozzám, butuska tücskök a fű
között,

mégis jólesik azt képzelni, hogy
mikor így este, ablakot nyitok,
nekem üzentek, sok hű kis barát,
lelkendezve, hogy szép a világ.

www.bikal.hu

Beköszönö
Mindenkit
szeretettel várunk
az idei
Falunapra!
Részletek a 2.
oldalon.
Studer Imre
polgármester

Testületi Hírek
1.A Testület döntött arról, hogy az általános iskola
működését egy iskolatitkár 4 órás foglakoztatásával
támogatja a következő tanévben.
2. A Testület döntött arról, hogy a házi segítségnyújtás
gondozónőjének
munkáját
egy
vérnyomásmérő
vásárlásával támogatja.
3.2014. július 07-én, a mágocsi Művelődési Házban
ünnepélyes keretek közt megtörtént az Észak-Hegyháti
Mikrotérségi Unió együttműködési szerződésének, a
résztvevő Önkormányzatok – Alsómocsolád, Bikal,
Mágocs, Mekényes és Nagyhajmás – által történő
aláírásának. Az együttműködés célja, olyan tartós,
összehangolt, közös tevékenység, mely az Észak Hegyháti
Mikrotérség területén lévő önkormányzatok és a területen
élő
gazdasági
szerepelők
képviselőinek
aktív
közreműködésével biztosítja, hogy a hegyháti települések
mikrotérségi összefogással szinergikus növekedésre
legyenek képesek azaz
-alapozzák meg a mikrotérség ilyen irányú és kiemelt
iparfejlesztési stratégiát és rendszerét,
-alakítsanak ki a mikrotérség településeivel, civil
szervezeteivel illetve más együttműködésekkel, újabb és
újabb vállalkozásokkal, hálózatokkal kölcsönösen előnyös
együttműködéseket, ezzel járuljon hozzá a térség
versenyképességének növeléséhez,
-segítsék elő a térség felemelkedését, mind mennyiségi
mind pedig minőségi szempontból javítsák a térségen
belüli foglalkoztatást, elérhetőséget, ösztönözve a
munkavállalók, szakemberek mikrotérségbe történő
letelepedését.

Az
együttműködési
szerződések
és
a
szándéknyilatkozatok aláírása után a három szektor
(önkormányzati-civil-vállalkozói)
képviselői
sajtótájékoztatón osztották meg észrevételeiket a
mikrotérségi kezdeményezéssel kapcsolatban.
A polgármesterek elmondták, legfőbb céljuk a
népességcsökkenés megállítása, a gazdasági potenciál
növelése, új pályázati lehetőségek generálása, valamint a
kistelepüléseken élhető körülmények megteremtése.
A civil szervezetek számára nem újdonság az
együttműködés, hiszen ők maguk is így működnek.
Amiben partner tud lenni a harmadik szektor, az az
állampolgári igények megjelenítése, valamint a
visszacsatolás,
ami
a
társadalmasítás
során
elengedhetetlen. E mellett szerepük lehet a népesség
megtartásában, és a településeken élők jóllétének,
komfortérzetének megteremtésében.
A térségben működő vállalkozások számára az elsődleges
cél a munkahelyteremtés, és a fiatalok megtartása, ezért
bíznak az együttműködésben.
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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

JÚLIUS 26. SZOMBAT
12:00-14:00 ebéd
13:30-tól Térzene
Mázai Fúvósok
15 órától a szinpadon:
15:00
Ribizli bohóc
16:00

TAKÁCS NIKOLAS

16:30

Varga István – nótacsokor

17:15

Madarasi Harmónika
Zenekar

18:00

Mutasd Meg Magad!
régi és új fellépőkkel

21:30

VÍZJÁTÉK - FÉNYJÁTÉK

kísérő programok:
- ugrálóvár, csúszda
- lufihajtogatás
- trambulin
- kirakodó-vásár
- népi fajátékok

22:00 B Á L
AZ OPTIKKAL
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IKSZT hírei
Kedves Fiatalok!
Szeretnénk meghívni a következő, rendhagyóan 2014. augusztus 2, szombaton, 1400-kor kezdődő ifjúsági
klubunkba, melyen Studer Imre polgármester úrral karöltve vázoljuk a leendő ifjúsági rendezvényeket,
valamint meghallgatnánk a ti program ötleteiteket is.
Szeretettel várunk!

Könyvtár hírei
Tisztelt olvasók!
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy könyvtárunk, a Csorba Győző Megyei Könyvtár
jóvoltából, minden második hónapban új könyvekkel, valamint 8 újsággal (Új Dunántúli
Napló, Story, Kiskegyed Konyhája, Képes Sport, Lakáskultúra, IPM, Game Star, Auto
Bild) várja az olvasni vágyókat.

Természetjáró szakosztály hírei
Felhívjuk a természetjárás iránt érdeklődők figyelmét idei harmadik túránkra, amelyet Gemenc, ill. a
területen található kisvasúthoz szervezünk. A program tervezett indulási időpontja és helye: 2014.
augusztus 30., 615, az önkormányzat előtti parkoló.
Részvételi díj 800,- Ft, a szakosztály tagjainak ingyenes. A részvételi díj csak az utazást fedezi, a kisvasút
költségeit és a felmerülő egyéb költségeket nem.
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.

Augusztus 16-án
Halászléfőző versenyt
rendezünk a központi
parkban. Várjuk a
csapatok jelentkezését.
Jelentkezhetnek
családok, baráti
társaságok,
utcák stb.
Jelentkezés és információ:
Sterner Péter
0630/527-5755

A CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI
SZOLGÁLAT ÜGYFÉLFOGADÁSA
2014. július 1-től
ideje: minden szerdán 13:00-14:30
helye: Polgármesteri Hivatal Bikal
tel.: 72/389-163
családgondozók:
Kemsei Klaudia
(gyermekjóléti szolgálat)
Sparasné Póth Mariann
(családsegítő szolgálat)
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HELYREIGAZÍTÁS
előző számunkban a
Gyereknap
támogatóinak
felsorolásából
kimaradtak a következő
adományozok:
-Lenge Tibor
-Dr. Fekete László
-Carlo Fryand
Köszönjük a kalácsot
Tóth Kati néninek,
Sterner Éva néninek és
Kollár Lászlónak.
Köszönjük, hogy széppé
tették az idei
gyereknapot!

ÉLMÉNYBIRTOK RENDEZVÉNYNAPTÁR AUGUSZTUS
Dózsa György, a nép fia
családi rockmusical
augusztus 2., 9., 16., 23. Kezdés: 20:00
Dózsa György személyisége, parasztokból álló, kaszákkal, kapákkal harcoló „katonái”, valamint a
táncosok színes forgataga lélegzetelállító lovas show műsorral és látványos csatajelenetekkel ejtik
ámulatba a nézőket.
Főbb szerepekben: Pintér Tibor, Kaszás Géza, Papadimitriu Athina, Várfi Sándor
Jegyár: 2.900 Ft/fő Gyerekeknek kedvezmény!
Részletes információk: www.elmenybirtok.hu Jegyrendelés: +36 72 459 546
KINIZSI PÁL BIKALI APRÓDKÉPZŐ TÁBORA
Napközis tábor az Élménybirtokon
Hétfőtől péntekig, 8:00-17:00
Nyári, napközis tábort indítunk az Élménybirtokon! Kinizsi Pál bikali apródképző tábora hétfőtől
péntekig tartó vidám, középkori programokkal, napi háromszori étkezéssel, fürdőzéssel várja a
gyerekeket!
A gyerekek a tábor ideje alatt saját címert, csapatkarkötőt készítenek, megismerkednek az Állatsimogató
lakóival, és azok gondozásával. Középkori énekeket, táncot, dalokat és színészmesterséget tanulnak.
Elkészítik saját családfájukat, a kirándulások alkalmával megismerkednek a gyógynövényekkel. A tábor
utolsó napjára egy ünnepség keretében mutatják be szüleiknek, hogy mit tanultak egy hét alatt.
Tábor időpontok: 2014. augusztus 4-8., 2014. augusztus 11-15.
A jelentkezési határidő a meghirdetett időpontokat megelőző hét csütörtök 18:00.
Ár: 20.000 Ft/5nap/gyermek
További információkkal, a táborba történő bejelentkezéssel kapcsolatban keresse
Török Rolandot a + 36 30 995 1283-as telefonszámon vagy a roland.torok@elmenybirtok.hu e-mail
címen.
További információk: www.elmenybirtok.hu
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Egyházi hírek

Anyakönyvi hírek

„Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok és meg vagytok terhelve:
én felüdítlek titeket.”(Máté 11,28)
EVANGÉLIKUS EGYHÁZ

KATOLIKUS EGYHÁZ

megérkezett
Tombi Éva
és Piczek Béla
Kitti Anna nevű
kislánya

Szent Anna templom
szentmisék:
Vasárnap 11 óra

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

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

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

Göndöcs Anikó
és Ficsor Zoltán
Nóra nevű kislánya

Öröm és remény
Kedves bikali lakosok! Egy évet engedett a Jóisten és a püspök atya köztetek
lennem. Augusztustól szekszárdi káplán leszek, és Szálkán fogok lakni. Ezzel a
versemmel kívánok mindenkinek sok örömteli felismerést Istenről, sok szép
megtapasztalását annak, hogy Isten egyikünktől sincs messze.
A haldokló emberek
A haldokló emberek nem az ágyon fekszenek,
nem virraszt mellettük senki sem,
nem ég gyertya a szobájukban.

Éjjel a csillagok vidáman mosolyognak,
a Hold fényében ragyog a föld,
a tenger morajlása régi időkről mesél.

Ők itt járnak-kelnek, látszólag élnek,
Dolgoznak, esznek és beszélgetnek.
Mégis eleven halottak, alszanak és álmodnak.

Az emberek szeme csillog a gyönyörűségtől,
a színek, hangok, formák tökéletes egységben
vannak,
a szív együtt dobban a haranggal…

Sűrű, mély álom takarja el
szemük elől a valóságot. Néha
egy-egy pillanatra felébrednek.
Ilyenkor észreveszik, hogy az égen
felhők úsznak, a madarak énekelnek,
a fák ringatóznak, a szél simogatja a virágokat.
Hullámok szaladnak a kis víztócsák felszínén,
a Nap sugarai érlelik a gyümölcsöket,
a gyerekek önfeledten játszadoznak.

De sajnos balgán azt hiszik,
hogy ez csak álom és szemük ekkor
újra lecsukódik. Ők a haldokló emberek.
Akinek szeme van, lássa meg a világ szépségét!
Akinek füle van, hallja meg a természet zenéjét!
Akinek lelke van, induljon el Isten felé!

Szelle Anikó
és Paragh Lajos
Donát nevű kisfia

házasságkötés
Gyozsán Aranka
és Bot György
---Juhász Judit
és Gulyás Gábor
---Pap Zoltán
és Csiki Hajnalka
---Terdi Beáta
és Kovács Gyula
---Bábel Ákos
és Kovács Katalin
GRATULÁLUNK!

KÖSZÖNET

Halálozás

Ezúton mondok köszönetet mindazoknak, akik édesanyám, Gölöncsér Ferencné
temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút hoztak.
Gölöncsér Zsuzsanna

Schulteisz István János

Gölöncsér Ferencné
Sarolta néni

ÖSZINTE
RÉSZVÉTÜNK!
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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: augusztus 15.
Megjelenik 400 példányban – a lap ingyenes. Szerkesztő: Studer Zsófia Nyomtatás: Basámi Kft. Dombóvár
A megjelenő cikkek tartalmáért a kiadó nem vállal felelősséget.

