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Beköszönő
Lászlóffy Aladár: Szeptember

Ím, a

Fenn az égen sebes szárnyú
fecskeraj suhan.
Ragyog a nap, arany árnyú
ősz eleje van.

Utak mentén leveleket
hullatnak a fák,
minden ilyen levél írja:
menni kell, tovább…

Testületi Hírek
1. Kőműves József tájékoztatta a képviselőket az óvodai
beruházásról. Mint elmondta a felújítási munkálatok
befejeződtek, az óvoda étkező felőli része, vizesblokkja,
főbejárat felöli része teljesen megújult. A pályázaton
elnyert 10 mFt-hoz önkormányzatunknak 1,2 mFt
önerőt kellett biztosítania.
2. Önkormányzatunk a megnövekedett gyereklétszámra
tekintettel pályázatot nyújtott be kapacitásbővítő
beruházásra. Ez a pályázatunk is nyert, jelenleg a
szerződés előkészítési folyamata zajlik. Ennek a
pályázatnak köszönhetően az óvoda teljes belsejének
felújítási programja befejeződik a konyha kivételével.
3. Képviselő testületünk csatlakozik a Bursa Hungarica
ösztöndíj pályázat 2018. évi fordulójához. A pályázaton
való részvételhez regisztráció szükséges, amelyet az
emet.gov.hu oldalon lehet megtenni. Az oldal felületén
kitöltött
pályázatokat
november
7-ig
kell
elektronikusan elküldeni, majd a kinyomtatott példányt
az önkormányzathoz eljuttatni. Azok a pályázók, akik
már regisztráltak azok a meglévő felhasználónév és
jelszó birtokában léphetnek be a rendszerbe.

4. Önkormányzatunk az idei évben is támogatja
egyszeri 7.000 Ft-al a középiskolásokat és a felsőfokú,
nappali képzésén résztvevő bikali diákokat. A
támogatáshoz az iskolalátogatási igazolásokat kell
hivatalunkhoz eljuttatni.
5. Önkormányzatunk úgy döntött, hogy a kozári
önkormányzattal együtt támogatja a beiskolázási
körzeten kívülről érkező diákok bérletvásárlását. Erre
121.000 Ft-ot költöttünk.
6. Önkormányzatunk elfogadta népszavazásról szóló
rendeletét. Ennek értelmében helyi népszavazást a
választásra jogosult lakosság 25%-a kezdeményezhet.
7. Képviselő testületünk az idei évben is támogatni
kívánja óvodásaink úszásoktatását. Hasonlóan a tavalyi
évhez idén is két csoportnak fogjuk biztosítani a
lehetőséget. Az oktatást a Puchner Kastélyban fogjuk
bonyolítani.
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Tájékoztató

FOGADÓÓRÁK
(más elfoglaltság esetén
a fogadóóra elmarad.
Ezért szíves elnézésüket
kérjük!)
Kőműves József
polgármester
hétfő
16:00 – 17:00

ELÉRHETŐSÉGEK
Kőműves József
polgármester
e-mail:
bikalihivatal@bikal.hu

2017. szeptember

Nyelvi képzés
A Sásdi Szakközépiskola idegen nyelvi készségek fejlesztését tervezi a
16- 65 év közötti korosztály számára angol- és német nyelvből. A
képzések min.72 max.120 órásak. A képzések tandíjmentesek.
Jelentkezni folyamatosan lehet: 30/290-9257-es telefonszámon.

Mázsár Réka
alpolgármester
06 30/534-7604
Borsi Viktor
képviselő
06 30/654-6804

.

Itt van az ősz, és az őszi gyümölcsök szezonja. Ne múljon el nap alma, körte
vagy szilva nélkül, fogyasszuk akár nyersen vagy sütve. Ha már meguntuk az
almás pitét, szilvás lepényt, akkor ideje kipróbálni egy remek angol receptet. Bár
az angolok inkább humorukról és nem konyhájukról híresek, de ez a recept nem
vicc. Következzen az apple crumble, azaz angol morzsasüti receptje.

Brandt Vincéné
képviselő
0630/596-0528

Röviden: Végy egy sütőtálat, vajazd ki, szórd bele a gyümölcsöt, a tetejére
morzsold liszt, vaj és cukor keverékét. Told be a sütőbe, várj fél órát, és már kész
is a remek desszert.

Maisch Norbert
képviselő
e-mail:
mnorbert76@freemail.hu

Bővebben: Morzsoljunk össze 15 dkg lisztet, 10 dkg cukrot, 10 dkg vajat és 8
dkg darált diót vagy mogyorót. Kivajazott tortaformába vagy kisebb tepsibe
kockázzunk fel almát, szórjuk meg mazsolával, majd morzsoljuk rá a tésztánkat.
30 percig süssük előmelegített sütőben alufóliával lefedve, majd vegyük le a
fóliát, és pirítsuk még 5 percig.

POLGÁRMESTERI
HIVATAL
DOLGOZÓI
dr. Markó Gábor
jegyző Bikal:559-018
Kozár: 459-101/ 13-as
mellék
Molnár Sarolta 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

Természetesen variálható a morzsa, gazdagítható dióval, mogyoróval, fahéjjal,
bármely gyümölccsel elkészíthető, dúsítható mazsolával, aszalt gyümölcsökkel,
esetleg csoki darabokkal.
Hagyományosan vaníliaöntettel tálalják.
http://www.mindmegette.hu/isteni-es-egyszeru-a-morzsasuti-35929/
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A Bikali Faluszépítő Egyesület

2017. szeptember 30-án 15 órai
kezdettel megrendezi a

II. BIKALI TÖK JÓ
kézműves délutánt.
Helyszín: Önkormányzat alatti rendezvénytér

Téma: Minden, ami tök
A helyszínen lehetőség van tökfaragásra, töklámpás, őszi dekoráció vagy más
kompozíció készítésére.
A kézműveskedéshez a tököt mi adjuk, a munkálkodáshoz szükséges eszközöket
szíveskedjenek magukkal hozni.
A legszebb alkotásokat a közönség szavazatai alapján jutalomban részesítjük.
A délután során tökből készült ételek, sütemények is kóstolhatók.
A hangulat fokozására „tökös” játékokat is bevetünk.

Szeretettel várnak mindenkit az egyesület aktív tagjai!
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Iskola és óvoda hírei
Becsengettek!
Évnyitó ünnepélyünket szeptember 1-jėn tartottuk a bikali
iskolában. Tizennégy apróság kezdte meg az első osztályos
tanulmányait
intézményünkben.
Kedves
műsorral
készültek, melyet az óvónénik, anyukák segítségével
tanultak meg. Izgatottan, csillogó szemekkel ültek az
iskolapadban. Kívánjuk, hogy lelkesedésük ilyen töretlen
maradjon. Eredményes tanévet kívánunk minden
tanulónknak, pedagógusunknak!
Rieger Éva

„TeSzedd”

Önkéntesen a tiszta Magyarországért

Az akció ma hazánk legnagyobb önkéntes mozgalma. Idén
immár hetedik alkalommal valósult meg. Iskolánk, mint
minden évben, idén is csatlakozott a szemétgyűjtési akcióhoz,
melynek keretében Bikal utcáit tisztítottuk meg az eldobott
hulladékoktól. Gyerekek, felnőttek egyaránt lelkesen
dolgoztak, jóleső érzés volt, hogy mi is tudtunk tenni egy
kicsit a környezetünkért.
Schullerné Kniesz Márta

Az óvoda programjai szeptemberben
 A 2017/2018-as nevelési évet megújult környezetben kezdhettük, ugyanis Bikal község
Önkormányzata nyertes pályázat révén szebbé tette az ebédlőt és mosdó helységét illetve az
előszobát. Köszönjük!
 Bognár- Papp Franciska felajánlott képével gazdagodott óvodánk kultúrkincse, amit nagyon szépen
köszönünk!
 Szeptember 18.-án, hétfőn közös erővel
indultunk
neki
az
őszi
témakörök
tevékenységközpontú feldolgozásának: almát
szüreteltünk Kabelács Zsoltéknál. „Munka”
után kis vödreinket és kosarainkat megtöltve
tértünk vissza az oviba. Köszönjük a
lehetőséget!
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Studer Imre Nemzetközi Kispályás Labdarúgó Torna

2017.07.22 – én immár 2. alkalommal lett megrendezve a Studer Imréről elnevezett Kispályás Labdarúgó
Torna. A tornára meghívásos alapon lettek a csapatok kiválasztva.
A csapatok kiválasztásánál figyelembe vettük, hogy Studer Imrének volt-e bárminemű kötödése a
településhez, illetve a csapathoz.
Így a résztvevő csapatok, Bikal Öregfiúk, Hidaskürt (Szlovákia), Mágocs Öregfiúk, PEAC Öregfiúk, valamint
Sásd Öregfiúk csapatai voltak.
Ez évtől egy vándorkupát is elindítottunk, melyet minden esetben a győztes csapat birtokol 1 éven
keresztül.
2017-ben a tornát Hidaskürt csapata nyerte, így jogot szerzett a Vándorkupa 1 évig történő birtoklására.
Köszönetet kell mondanunk támogatóinknak, szponzorainknak, a Bikali Német Nemzetiségi
Önkormányzatnak, mely a rendezvény fő támogatója és szponzora. Bikal Község Önkormányzatának,
mely a Hidaskürti csapat péntek esti vendéglátását támogatta. Wieder Csaba Ifjúság Presszó támogatását.
Studer Zsófia támogatását, aki a Golubán Házat ingyen bocsájtotta a rendelkezésünkre, ahol a
Hidaskürtről érkezett vendégeket fogadni tudtuk illetve 4 fő elszállásolását is itt oldottuk meg. Köszönetet
mondok Studer Lilinek és Barátnőjének akik a mérkőzések jegyzőkönyveit vezették.
Évente szeretnénk a tornát megrendezni, mindig a bikali Búcsút megelőző szombati napon. A résztvevő
csapatok kinyilvánították évenkénti részt vételi szándékukat, így ebből a tornából hagyományt szeretnénk
teremteni.
Úgy és azon keresztül emlékezve Studer Imrére amit Ő a tanítás mellett a legjobban szeretett csinálni.

F.H

GYÓGYÁSZATI SEGÉDESZKÖZ KÖLCSÖNZÉS
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat egyházaskozári csoportjánál lehetőség van gyógyászati segédeszközök
kölcsönzésére kaució ellenében (jelképes összegért elvihetőek az eszközök, az összeget a kölcsönző
visszavitelkor megkapja). Kölcsönözhető: kerekes szék, mankó, szoba wc, járókeret, rolátor (kerekes
járókeret), gyermek kerekes szék.
Érdeklődni Puskás Antalnál lehet. Telefon:0630/4683629
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PUCHNER BIRTOK RENDEZVÉNYNAPTÁR
Október-november

Októberi standard program az Élménybirtokon
2017. október 7., 14., 21. 10-16
Szombatonként életre kel a történelem. Középkori kézműves mesterek, igazi lovagok és nemes
asszonyok, valamint komédiások várnak.
Jegyár: 1.900 Ft/fő Gyerekeknek kedvezmény!

--Programok az őszi szünetben az Élménybirtokon
2017. október 28., 31., november 2., 4. 10-16
Egy hét távol az iskolától? Tölts nálunk családoddal egy felejthetetlen napot, hogy valóban
középkori kalandokban lehessen részetek! 4 nyitva tartási nappal és jobbnál-jobb programokkal
várunk! Ízelítő a programokból: Pipogya férj, Gond nélkül élünk, A császár új ruhája komédia;
kemencében készült ételek; kereső- és labirintus játék; tánc-percek; Hadi torna – látványos lovagi
bemutató, Kurtizánképzés; Ítélkezés és végrehajtás; Ugi mama varázsiskolája, valamint több mint
egy tucat kézműves mester vár Benneteket.
Jegyár: 1.900 Ft/fő Gyerekeknek kedvezmény!

--Márton Napi Fesztivál az Élménybirtokon
2017. november 11. 10-16
Márton napján vétek lenne otthon maradni! Mennyei ételekkel, valamint hagyományőrző
kézműveskedéssel készülünk. A nap folyamán megismerkedhettek Ugi Mama varázsiskolájával, a
nagyobbak pedig Zina, népszerű kurtizánunk szerelmi okosításán vehetnek részt. A garantált jó
kedvről, vidám hangulatról a különböző forralt borok, és a Szelindek zenekar gondoskodik. Márton
napját az Élménybirtok színészeinek és lovasainak legújabb produkciójával zárjuk!
Jegyár: 1.900 Ft/fő Gyerekeknek kedvezmény!

--Márton napi lakoma a Puchner Kastélyszállóban****
2017. november 11. 18:30
Márton napi torkoskodás libavacsoránk keretében! Jóízű és gazdag falatozás klasszikus és új borok
kíséretében.
A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

Részletes információk: www.elmenybirtok.hu , www.puchner.hu
Jegyrendelés: +36 72 459 546, 547
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Egyházi Hírek

2017. szeptember
Anyakönyvi hírek

Hittanos tábor 2017
Az idei nyár sem múlhatott el anélkül, hogy a hittanos gyerekek ne gyűltek volna
össze néhány vidám napra. Július elején a mágocsi plébánia meghívására közös
napközis táborozáson vettek részt a mágocsi, bikali, egyházaskozári, tófűi,
alsómocsoládi katolikus hittanosaink.
Születés

Megszületett
Kabelács Bálint
Kabelács Zsolt és
Orsós Andrea
gyermeke
GRATULÁLUNK!

Elhunyt
Ebben az évben ünnepeljük Szent László lovagkirályunk trónra lépésének 940., és a
fatimai jelenések 100. évfordulóját. Táborunk témája e két nagy évfordulóhoz
kapcsolódott. Volt mozizás, lovagi csapattorna, egyéni küzdelem. Kerestük Szent
László pénzét, rajzoltunk Szent László legendákat aszfaltra, jártunk fatimai
keresztutat, készítettünk saját címeres pajzsot és koronát. A tábor utolsó napján
bevettük a balatonszentgyörgyi Csillagvárat, majd ebéd után megmártóztunk a
Balatonban.
Köszönjük a mágocsi plébániának a meghívást, a finom tízóraikat! Köszönjük a Pécsi
Egyházmegye anyagi támogatását a balatoni kiránduláshoz!
Jövőre újra találkozunk!
KATOLIKUS EGYHÁZ

EVANGÉLIKUS EGYHÁZ

Szent Anna templom
Szentmisék:
vasárnap: 11:15
szerda: 17 óra; minden 2. csütörtök : 17 óra
A csütörtöki szentmise után felnőtt katekézis
Csibi Imre atyával.

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

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
Csibi Imre plébános: 0630/322-0690
Studer Zsófia: 0630/358-7564

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

Maisch Péter
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 74/461-198
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 Klaudia, 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 30/231-3985
POSTA BIKAL 459-210
OKMÁNYIRODA KOMLÓ Városháza tér 3.
72/ 584-013, ,
VÍZ HIBABEJELENTÉS (0-24)
06 30/468-2566
ÜGYINTÉZÉS Szászvár Május 1 tér 1. 389-064
EON ÁRAM- HIBABEJELEN.0680/ 205-020
EON GÁZ- HIBABEJELEN.06 80/ 424-242
MUNKAÜGYI KÖZPONT
Mágocs Művelődési Ház
minden hónap első keddjén
8 – 12 óra között
FÖLDHIVATAL KOMLÓ
Berek u. 3. Tel.: 483-110
KÉMÉNYSEPRÉS
1818/ 9menü/ 1pont

ÉPÍTÉSÜGYI HATÓSÁG
Komló, Városháza tér 3.
telefon: 72/584-000
ügyfélfogadás: hétfő, szerda 8:00-16:00
FALUGAZDÁSZ Nemes Balázs
06 30/ 329-2881 Ügyfélfogadás:
kedd 10:00-11:00 IKSZT Bikal
A komlói JÁRÁSI HIVATAL
bikali ügyfélszolgálat
Ügyfélfogadási idő: kedd 8:35-9:30

2017. szeptember

A BIKAL NONPROFIT KFT SZOLGÁLTATÁSAI
szennyvízszippantás:
(ezek az árak csak Bikalon érvényesek)
lakossági:3.300Ft, közületi: 16.370Ft

Gázcsere: 4.000Ft
(kérésre nyugdíjasoknak és rokkantaknak házhoz
visszük)
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. TEL.:0630/621-0752

Tiny Aprócikk Bolt
Kapható cikkek: háztartási termék, ajándék áru, játék,
művirág, vegyi áru, háztartási papír, papír-írószer,
csomagoló papírok, hobbiállat eledel és felszerelés,
ruházat –cipő –rövidáru, szerszámok, festékek,
zár-vasalat –kötőelem, édesség, egyéb szezonális
termékek.
Névre szóló egyedi fa termékek rendelhetők.
Bikal, Rákóczi u. 8.
Tel.: 30/947-7479

BIKALI BOLTOK
Vegyesbolt – Györki Ernőné 459-340
Vegyesbolt – Hild Gáspárné 459-374
Tiny Aprócikkbolt Kiss Tiborné 30/947-7479
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

Könyvtár
Kedd – Péntek :
Szombat:

12:30-16:30
12:30-16:30

Ifjúsági klub: Szombat:12:30-16:30

Bikali Újság 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 15.
Megjelenik 300 példányban – a lap ingyenes. Szerkesztő: IKSZT Nyomtatás: Basámi Kft. Dombóvár
A megjelenő cikkek tartalmáért a kiadó nem vállal felelősséget.

