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Beköszönö

Reviczky Gyula
Húsvét
Aki tudja, mint töré fel
Sírját a dicső;
Aki látja, hogy a földön
Minden újra nő:
Gondoljon feltámadásra,
Mely örök leszen…
Feltámadt az Isten-ember
Győzedelmesen"

Mindenkinek áldott, békés Húsvétot, a lányoknak
sok locsolót, a fiúknak sok piros tojást kívánok!
Studer Imre, polgármester

Testületi Hírek
1.A
Testület
döntött
arról,
hogy
a
településrendezési
terv
módosításának
elkészítésével megbízza 750.000 Ft+ ÁFA összegért a
Hübner Tervező Szolgáltató és Kereskedelmi KFT-t.
2. A Testület megszavazta, hogy Bikal részt vesz a
Virágos
Magyarországért
Környezetszépítő
Verseny 2014. évi fordulójában.
3. A képviselő-testület hozzájárul a LILA ABC előtti
parkoló kibővítéséhez.
4.A testület döntött az óvoda mosogatójának teljes
felújításáról.
5. A testület kezdeményezi, hogy az iskola a komlói
tankerülethez tartozzon.
6. A testület döntött arról, hogy pályázatot nyújt be
térfigyelő kamera-rendszer kialakítására.
7. A testület 25.000 Ft-tal támogatja az IKSZT által a
Föld napja alkalmával szervezett esszé- és
rajzpályázatot.

8. A testület 30.000 Ft-tal támogatja a Gyermeknap
megszervezését.
9. A testület döntött arról, hogy felméreti az iskola
tornatermének, vizesblokkjának felújításának
költségeit, továbbá a beázás megszüntetésének
költségeit.
10. A testület döntött arról, hogy a Rákóczi u. 12/a.
szám alatti bérlakásban lévő bútorokat az
önkormányzat 30.000 Ft-ért megveszi ( 1 db
konyhaszekrény alsó-felsőrésszel, 1 db gáztűzhely, 1
db munkapult, 1db fűszertartó, 2 db tölgyfa szék, 3
db függönykarnis függönyökkel)
11.Az adósságkonszolidációban részt nem vett
települési önkormányzatok fejlesztési támogatásából
Bikal 10.000.000Ft támogatásban részesült a
Belügyminisztériumtól. Ebből az összegből kívánja a
testület megvalósítani: az önkormányzat épületének
akadálymentesítése-lift beszerzése, térkő burkolat
lerakása az önkormányzati épület mögötti területen,
valamint az önkormányzat előtti kerítés felújítása.
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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

Bikali Újság
Idén is
Mutasd meg Magad!
A Bikali Német Önkormányzat ismét
meghirdeti a bikali Mutasd meg
Magad Fesztivált.
Jelenlegi
bikali,
illetve
bikali
kötődésű (hajdan volt bikali, bikali
rokonok stb.) előadók jelentkezését
várjuk.
Életkori, kategóriabeli
megkötés nincs.
Jelentkezni
július 10-ig lehet a
német önkormányzat
tagjainál.
Feller Henrik 0630/518-6525
Mühlbert István 0670/614-0420
Percz Lídia 0630/911-9623
Studer Imre 0630/233-6767

2014. április
ÚJRA TANULOK!
EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI SEGÍTŐ
KÉPZÉS
A szakképzés felkészít: megbetegedés és
halandóság
rizikótényezőinek
felismerések végzésére, egészségügyi
okból vagy szociálisan rászorulók
felmérésére, segítésére, egészségnevelési
feladatok
ellátására,
gondozási
problémák megoldására.
A
képzésbe
minimum
alapfokú
képesítéssel
lehet
jelentkezni.
A
képzések több helyszínen, folyamatosan
indulnak megfelelő számú jelentkező
esetén.
A résztvevők közfoglalkoztatási bért és
utazási költségtérítést is kapnak.
érdeklődni: GYEMSZI Budapest Turi
Éva 061/429-4097/158-as mellék

FELHÍVÁS
Tájékoztatjuk a Tisztelt Hozzátartozókat, hogy Bikal Község Önkormányzata Képviselőtestületének a temetőkről és a temetkezésről szóló 4/2003. (II. 17.) rendeletének 1. számú
melléklete szerint valamennyi sírhely esetén az első, illetve a további megváltások ideje 25 év.
E rendelkezés szerint a katolikus temetőben az 1988. évben, vagy az előtt létesített, vagy
megváltott sírboltok, sírhelyek megváltási ideje a 2013. évben lejárt.
A fenti rendelet értelmében, az örökösöknek lehetőségük van a sírhely bérletét megújítani.
Ennek elmulasztása esetén a sírbolt, sírhely feletti rendelkezési joguk (bérleti viszony)
megszűnik és a temető tulajdonosára száll. A temető tulajdonosa azt értékesítheti, vagy
megszüntetheti, a rajta lévő al- és felépítménnyel (sírhely, kripta) együtt.
Sírhely megváltási díjak (forintban, bruttó összeg)
Első bérlés
Újra megváltás
a) egyes sírhely
1.500
3.000
b) kettes sírhely
3.000
6.000
c) sírbolt (kripta)
5.000
10.000
AKIK ELMULASZTOTTÁK A 2013. DEC. 31. HATÁRIDŐIG A SÍRHELY
MEGVÁLTÁSÁT, KÉRJÜK MIELŐBB JELENTKEZZENEK:
Bikal Község Önkormányzata 7346 Bikal, Zrínyi u. 2. Munkanapokon 8.00 – 16 óráig
(pénteken 8.00-12.00 óráig). Ugyan itt tájékoztatást lehet kérni személyesen, vagy telefonon a
72/559-018 számon.

TYÚKVÁSÁR
580Ft/db
1 éves hagyományos barna tojótyúkok
előjegyezhető MÁJUS 4-ig.
Szállítási idő: május 5-20 között.
Kolonics Hédi 0630/680-6681 vagy 0670/4016810
Bikal, Zrínyi út 17.
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Az óvoda hírei
Március:
 03. 14.-én együtt emlékeztünk az 1848-as szabadságharc
eseményeire az iskolásokkal a parkban, majd az
ünnepség után letűztük a nemzeti színű zászlóinkat.
 03. 21.-én a mágocsi Bokréta óvoda meghívására részt
vehettünk a tavaszi vásárukon, ahova a saját magunk
által elkészített portékáinkat is elvihettük és ott a
gyerekek a mesejáték után érdekes feladatokon vehettek
részt, melynek fejében garast kaptak, amit kedvük
szerint költhettek el a vásárban.
 03. 24.-03. 28.-ig tartottuk német nemzetiségi hetünket. A
hét egy rövid kis kirándulással kezdődött, látogatást
tettünk Düszler Gábor fazekas műhelyében és Jurisits
Ági néni bemutatta a sváb szobát és öltözékeket.
Gyöngyi néni megmutatta a gyerekeknek hogyan lehet
Patschkert kötni. Egész héten német nemzetiségi
táncokkal, dalokkal, versekkel ismerkedtünk. A hét
lezárásaként nyílt napot szerveztünk, ahol a gyerekek
röviden bemutatták a tanult dalokat, táncokat, verseket,
majd Stationarbeit-on vettek részt, ahol a különböző
állomásokon végzett feladatért jutalom nyomdát kaptak,
s végül a közösen megsütött Eiskipfel-t fogyaszthatták
el.
 Külön
köszönjük
azoknak,
akik
elfogadták
meghívásunkat és segítséget nyújtottak a feladatok
lebonyolításában.


Április:
 04.03-án
Planetáriumba
látogathattunk
Egyházaskozáron. A gyerekeknek nagyon tetszett a
világűrről, bolygókról, csillagokról szóló vetítés és
előadás.
 04. 09.-én Megkezdhették óvodásaink az úszást a bikali
Puchner Kastéy uszodájában.
 04. 15.-én Szülői értekezletet tartunk, ahová nagy
szeretettel várjuk a leendő óvodásaink szüleit is
 Köszönjük Hild Gáspárné Mari néni húsvéti nyuszijának
az ajándékot!
Óvodánk létszáma bővült néhány kedves kisgyermekkel, őket külön köszöntjük intézményünkben!
HÚSVÉTI FEJTÖRŐ ÉS SZÍNEZŐ
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SAJTÓKÖZLEMÉNY
MEGKEZDŐDÖTT A RENDEZVÉNYTÉR ÉS A LOVARDA KIALAKÍTÁSA BIKALON 2014/ március /3
A Dél-Dunántúli Operatív Program kedvezményezettje, a Bikali Élményfesztivál Kft. 2013. júniusában kezdte meg
315.000.000,- Ft értékű beruházását, melynek keretében új rendezvényhelyszínekkel bővül a bikali Puchner Birtok
kínálata.
Az Új Széchenyi Terv keretében támogatásban részesült DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-0032 azonosító számú, „Új attrakciók
Bikalon: rendezvénytér és lovarda kialakítása” című projekt megvalósítása 2013. nyarán kezdődött meg a bikali Élménybirtok
területén. A tervek szerint a beruházás 2014. áprilisára elkészül, és az idei szezonban már teljes kapacitással működik.
A fejlesztés alapvető célja a meglévő bikali attrakciók kínálatának kiegészítése. A támogatás segítségével megépülő fedett lo vas
rendezvénycsarnok nagyban hozzájárul az Élménybirtok produkciói és lovas szolgáltatásai szezonalitásának csökkentéséhez. A
fedett helyszínnek köszönhetően tervezhetőbbek és egész évben megvalósíthatóak lesznek a programok, mivel az időjárást már
nem kell korlátozó tényezőként figyelembe venni.
A készülő rendezvénytéren új színpad és lelátó kerül kialakításra, professzionális fény-és hangtechnika segítségével kínálva
kiváló helyszínt a megrendezendő fesztiválok, koncertek és ide érkező vendégfellépők számára.
Az új létesítményeknek köszönhetően még tovább bővül az Élménybirtok kínálata, és a helyszín turisztikai szolgáltatások egész
tárházaként működhet. A koncertek, fesztiválok, lovas színházi előadások, solymász és lovas előadások immár egész évben
megvalósíthatóak, folyamatos programokat kínálva nemcsak a helyszín mellett működő Puchner Kastélyszálló**** vendégeinek,
hanem a környékből, a régióból, sőt, az egész ország területéről vagy akár a határon túlról érkező látogatók számára is.
Méretéből és környezetéből fakadóan a Dél-Dunántúlon egyedülállónak számító rendezvényhelyszín jön létre, amely alkalmassá
teszi a Birtokot nagyszabású rendezvények, különleges események megrendezésére is, tovább növelve a régió turisztikai
látogatottságát.
Bikali Élményfesztivál Kft.
Cím: 7346 Bikal, Rákóczi utca 22.
Telefon: +36 (72) 459-546, +36 (72) 459-547
E-mail: info@elmenybirtok.hu
Honlap: www.elmenybirtok.hu

PUCHNER
BIRTOK
BIKAL
Ballagási menüajánlat
(tálszervizes)
A menü: házias húsleves tésztával, zöldséggel;
sajttal töltött pulykamell rántva vagy
párizsiasan; falusiasan töltött filézett kacsa;
cigánypecsenye; sült fűszeres burgonya; párolt
rizs; grillezett zöldségek; kígyórétes;
gyümölcssaláta.
B menü: tárkonyos szárnyas raguleves;
marhapörkölt; rántott csirkemell petrezselymes
burgonyával; hordós pecsenye savanyú
káposztával; sörben pácolt sertéscsülök;
galuska; burgonya püré; zöldséges rizs;
csokoládé felfújt; húzott rétes.
Menü ára (italfogyasztás nélkül): 3 500 Ft/fő
Menü ajánlatainkat választhatja korlátlan
italfogyasztással is (ásványvíz, üdítő, csapolt
sör, folyó bor) 4 000 Ft/fő áron!

A ballagó diák éttermünk
vendége!
A további részletekkel kapcsolatban
keresse
Molnár Adriennt a +36 30 365 6131
7346 Bikal, Rákóczi utca 22.

ÉLMÉNYBIRTOK RENDEZVÉNYNAPTÁR
ÁPRILIS
Húsvétvasárnapi program
2014. április 20.Nyitva tartás: 11:00-17:00
Különleges húsvéti dekoráció a Birtok falai között: óriás és
még nagyobb, festett és festhető tojások várnak majd. Sőt az
élő tojásfára otthonról hozott vagy a helyszínen díszített
tojásokat is felaggathatnak a látogatók. A gyerekeket és a
gyermek lelkű felnőtteket nyuszi és tojáskeresés is várja. A
Húsvétvasárnapi programunkat a Lúdas Matyi című népi
rockopera zárja, Pintér Tibor, a Szigetszentmiklósi Sziget
Színház, valamint az Élménybirtok lovasai és színészei
előadásában.
Húsvéthétfői program
2014. április 21.Nyitva tartás: 11:00-17:00
Az ünnep alkalmából igazi húsvéti programokkal,
felejthetetlen előadást ígérő vendégelőadókkal és húsvéti
lázban égő birtoklakókkal várunk! Humorral és érzelemmel
teli előadással készül a Roppantós Táncegyüttes, zenéstáncos műsorválogatással pedig a Roxinház!
MÁJUSI PROGRAMELŐZETES:
ExperiDance – Ezeregyév
2014. május 2.Kezdés: 20:30
A világhírű ExperiDance társulat táncosai bemutatják
Román Sándor koreográfiáját a nagysikerű Ezeregyév című
történelmi táncshowt. 1000 év 21 képben. Az egész estés
előadásban a magyar néptánc-kultúra széles skálája
elevenedik meg. Valódi történelmi képeskönyv, mely szavak
nélkül mesél múltunkról. Egyszerre tradicionális mégis új,
mely képes hidat alkotni korok és kultúrák között. A műsor
2x50 perc izgalmat és lenyűgöző látványt ígér.
Részletes információk: www.elmenybirtok.hu/programok
Jegyrendelés: +36 72 459 546
A nyitva tartási napokon és az ExperiDance előadáson való
részvételhez előzetes bejelentkezés szükséges.
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Egyházi hírek

Anyakönyvi hírek

„Krisztus feltámadt a halálból, többé nem hal meg, a halál nem lesz többé úrrá rajta, alleluja.”
KATOLIKUS EGYHÁZ

EVANGÉLIKUS EGYHÁZ

Szent Anna templom
szentmisék az ünnepek alatt:
Nagypéntek: 17 óra keresztút,
utána szertartás
Húsvétvasárnap: 11 óra
szentmise
Húsvéthétfő: 11 óra szentmise

Ünnepi istentisztelet:
Húsvéthétfő 11:00
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

A fák alatt
Morzsánként magamba
iszom
izzadásod.

Percenként porba
festem
fenyítésed.

Szavanként számba
veszem
verítéked.

Gyulladva gyújtom
lépteidet.

Izzadva iszom
morzsáidat.

Fenyítésért festem
perceidet.

Verítékért veszem
szavaidat.

Ütésenként üvegnek
hallom
hallgatásod.

Léptenként lángra
gyújtom
gyulladásod.

Cseppenként csöndbe
rejtem
rettegésed.

2014. április

Hallgatva hallom
ütéseidet.
Rettegésért rejtem
cseppjeidet.
∞

Ezzel a versemmel
kívánok mindenkinek
áldott húsvéti ünnepeket
a bikali római katolikus
egyházközség nevében!
Szeretettel:
Cseh Péter Mihály

MEGHÍVÓ
A PRIMA-PRIMISSIMA KÖZÖNSÉG DÍJAS
PÁL FERENC (PÁLFERI)
MENTÁLHIGÉNÉS SZAKEMBER, KATOLIKUS
LELKÉSZ
TART ELŐADÁST
EGYHÁZASKOZÁRON A KATOLIKUS
TEMPLOMBAN
MÁJUS 17-ÉN 18:30 ÓRAKOR.
A BELÉPÉS DÍJTALAN!
Pál Ferenc szerint katolikus pap léte ellenére fontos, hogy az
előadások semlegesek legyenek: bárki részt vehet rajtuk,
nem kell semmilyen vallási, ideológiai elvárásnak
megfelelnie, elég a hallgató nyitottsága. Előadásaira jellemző egyrészt a strukturáltság és az
érintett szakirodalom intenzív használata, másrészt a stand-up comedy-ből ismert közvetlen,
gyakran csapongó, humoros történetek mesélésére is építő stílus.
„Az olyan helyzetekben, amikor mélyponton vagyunk, megjelenik a félelem. Félünk, szorongunk, néha
rettegünk. Ezt nem nagyon kerülhetjük el. (...) Nemegyszer a félelem az egyetlen ösztönző erő, ami
kilendít bennünket abból az állapotból, amiből addig nem tudunk kikerülni, mert hatékony cselekvésre
indít, és egyszer csak valahonnan megérkezik hozzá az erő is.” Pál Ferenc

Halálozás
Széplaky Károly
Hild Gáspárné
Erzsi néni
Molnár Józsefné
Piroska néni

Nyugodjanak
Békében!

ÁLLÁS
A Puchner Birtok
Bikal munkatársakat
keres KONYHAI
KISEGÍTŐ
munkakörbe.
Feltétel: bikali
lakhely.
Érdeklődni Vida
Viktóriánál a
06-30/216 8981-as
számon lehet.
Állandó álarc és
ásványkiállítás
Tófűn a Kossuth u.
12-ben. Tel.:459-044
Dietmar és Angelika
Weise
a belépés díjtalan
VAJKRÉM HÁZILAG
Keverj össze 660g 3%os natúr joghurtot 2dl
30%-os tejszínnel.
Tegyél egy vászon
konyharuhát szűrőre,
tedd egy tál fölé 18
órára. A kapott
vajkrémet ízesítheted
zöldfűszerrel, sóval.
Jó étvágyat!
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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
Bornemissza Katalin, 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 (0-24)
72/582-225
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

Bikali Újság

2014. április

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

