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2013. március
Juhász Gyula: Húsvétra
Köszönt e vers, te váltig
visszatérő
Föltámadás a földi tájakon,
Mezők smaragdja, nap tüzében
égő,
Te zsendülő és zendülő pagony!
Köszönt e vers, élet, örökkön
élő,
Fogadd könnyektől harmatos
dalom:
Szívemnek már a gyász is röpke
álom,
S az élet: győzelem az
elmúláson.

www.bikal.hu

Beköszönö
Áldott, békés Húsvéti Ünnepeket
kívánunk minden kedves bikalinak! A
gyerekeknek sok-sok színes tojást a
nyuszifészekbe, és a lányoknak sok-sok
locsolót!
Studer Imre polgármester,
Feller Henrik alpolgármester,
Mázsár Lászlóné, Brandt Vincéné, Kniesz
Zoltán képviselők, dr. Markó Gábor jegyző,
a Polgármesteri Hivatal és a Bikal Nonprofit Kft dolgozói

Testületi Hírek
1.A Képviselő Testület 15.000Ft támogatást 5.A Testület a Mágocsi Zeneiskolának,
szavazott meg a bikali óvodának a húsvéti fennállásának 25. évfordulójára rendezendő
előkészületekre.
ünnepi hangversenyre 10.000Ft támogatást
szavazott meg.
2.A Testület megtárgyalta a 2013-as évre
-----------------------------------tervezett kiemelt rendezvényeket:
HIRDTEMÉNY
- június 22. Civilek Napja
Tisztelt Bikali Polgárok!
-július 27. Falunap és Mutasd meg magad!
A komlói járási hivatal megkezdi Bikalon a
-augusztus 17. Halászléfőző verseny és foci- Hivatalban az ügyfélszolgálatot.
kupa
-augusztus 20. ünnepi megemlékezés
Ügyfélfogadási idő: kedd 8:00-9:30
-november 9. IX. Falusi disznótoros
Leggyakoribb ügykörök:
-közgyógyellátásra való jogosultság
megállapítása (alanyi, normatív)
-időskorúak járadék
-alanyi ápolási díj megállapítása
-egészségügyi ellátásra való jogosultság
4.Az Önkormányzat buszt indít tüdőszűrésre a -közlekedőképesség minősítésének
bikaliaknak. Aki szeretne részt venni a kezdeményezése.
szűrésen, jelentkezzen a Bikal Nonprofit Kft.
irodájában személyesen vagy telefonon (559- Az ügysegédek a megadott ügyfélfogadási időn
016) vagy Brandt Vincéné képviselő asszonynál kívül is a lakosság rendelkezésére állnak:
április 8-ig. Az utazás díja: 500Ft/fő.
Bükösdi Zoltánné 584-000/4118
Kovácsné Szelmann Gyöngyi 584-000/4453
3. A Testület felhívja a lakosság figyelmét, hogy
május 3-án LOMTALANÍTÁS lesz Bikalon. A
tudnivalókról
a
következő
újságban
tájékoztatjuk a lakóságot.
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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

ELÉRHETŐS É GE K

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
Lőbel Marianna
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
Bikal Község Képviselő Testülete
FELKÉRI A LAKOSSÁGOT,
hogy az utakra, járdákra, árkokra
belógó
faágakat,
bokrokat
szíveskedjenek levágni.
A későbbiek folyamán a Faluszépítő
és Faluvédő Egyesület ellenőrzést
tart a faluban, és ahol szükséges,
megszervezi
a
zavaró
ágak
levágását.
Ez a kérés vonatkozik az épületek
előtti
árkok
tisztítására,
karbantartására is.
Azok,
akik időskorúak vagy
mozgásukban korlátozottak, és a
kért
munkákat
nem
tudják
elvégezni, jelentkezzenek a Bikal
Nonprofit Kft-nél.
Az árkok kitisztításánál keletkezett
földet, kérésre, a Bikal Nonprofit
Kft. elszállítja.

2013. március

A Bikali Német Nemzetiségi
Önkormányzat újra meghirdeti a
német NYELVVIZSGA pályázatot.
Pályázhat községünk minden lakója,
aki ebben az évben német nyelvből
alap-, közép- vagy felsőfokú
nyelvvizsgát szerez.
Az elnyerhető támogatás:
alapfok:
max.
5.000 Ft.
középfok:
max. 10.000 Ft.
felsőfok:
max. 20.000 Ft.
Továbbra is előnyt jelent a német
kultúra, művészet és hagyományok
területén
végzett
eddigi
tevékenység.
Pályázni folyamatosan, egész évben
lehet a nyelvvizsga fénymásolatának
és a pályázó német nyelven megírt
önéletrajzának
egyidejű
benyújtásával.
A pályázatok elbírálása 2014. év
elején valósul meg.
Pályázatok benyújtása:
Bikali
Német
Nemzetiségi
Önkormányzat,
„Nyelvvizsga
pályázat” 7346 Bikal Zrínyi u. 2.

A Baranya Megyei Kormányhivatal – Hegyháti Járási Hivatal
tájékoztatja a lakosságot, hogy 2013. január 01. napjától Bikal település a
Komlói Járási Hivatalhoz tartozik.
Az ország bármely okmányirodájában intézhető ügyek:
- személyazonosító igazolvánnyal,
- útlevéllel,
- vezetői engedéllyel kapcsolatos kérelemre induló,
- mozgáskorlátozottak parkolási igazolványával,
- a gépjárműokmányokkal kapcsolatos kérelemre induló ügyek,
- az egyéni vállalkozó tevékenység megkezdésének és
megszüntetésének bejelentése,
- egyéni vállalkozói igazolvány kiadásával kapcsolatos ügyek
Kivételt képeznek: közlekedőképesség minősítése iránti kérelem, és a
hivatalból indult ügyek.
Dr. Karakán Béla, hivatalvezető
Tisztelt Bikaliak!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2013.06.18-án 9:00-13:00-ig karbantartási
munkálatok miatt a gázszolgáltatás szünetelni fog Bikalon és a bonyhádi
gázátadó állomáshoz tartozó településeken. Kérdés esetén a következő
telefonszámokon érdeklődhetnek: diszpécserszolgálat 06/80/42-42-42,
Brandt János 72/503-290 (7626 Pécs, Búza tér 8/a.).
Megértésüket köszönjük: E-on
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Civilek Hangja – A Nyugdíjas Klub beszámolója
A februári újságban a 2012-es évben végzett
tevékenységeinkről
adtunk
tájékoztatást.
Beszámolónkat azzal fejeztük be, hogy a
következő számban tájékoztatást adunk a 2013-as
terveinkről.
Terveink a 2013-as évre:
- helyi fürdőzés az eddigi gyakorlat szerint
- gyógyfürdők látogatása: Magyarhertelend, Igal
- gerinctorna hetente egy alkalommal az iskola
tornatermében. Jelenleg szerda délelőtt 9 órai
kezdettel. nagy szeretettel várjuk tagjainkat!
- Civilnapon és Falunapon való részvétel
- Közös kreatív délutánok beiktatás ’KREATÍV
KUCKÓ’ néven. Kéthetente délután 4 órától az
Önkormányzat emeletén az IKSZT termében. Jó
lenne, ha minél többen együtt lennénk!
Tanulnánk egymástól, valamint beszélgetnénk,
megvitatnánk
problémáinkat.
Közben
dolgoznánk – kivarrás, kötés, horgolás,
kosárfonás papírból, foltvarrás, tojásfestés stb.- színházlátogatás: Pécs valamint Dombóvár
Művelődési – Ház
- kisebb kirándulások: Villány, Mecseknádasd
stb.
- sportdélután a kastélyban
- szobanövény kiállítás szervezése

kézimunka
kiállítás
aug.
20-án
Önkormányzat helyiségében
zsúrdélután
szervezése
legalább
alkalommal

az
két

Egyéb részvételek:
- Mutasd meg! – programba benevezés
- disznóölési programban részvétel, esetleg a
tavalyihoz hasonló szereplés
- iskolai-falusi rendezvényeken részvétel
- családi est megszervezése, ajándékozások,
köszöntések
- karácsonyi és nőnapi megemlékezések
- virágosítás, otthonok szépítése
- társadalmi munkák szervezése és részvétel.

Kedves Klubtársak, aktív részvételetekre ezután
is számítunk. Nagy-nagy szeretettel várunk
benneteket!
Szívesen várjuk és fogadjuk az új fiatal tagokat is
sorainkban!

Szeretettel: Horváth Ferencné

Az óvoda és az iskola hírei
Az óvoda programjai farsang múltával:
-Február 20-án vendégünk volt Rosta Géza zenei előadóművész, aki különböző hangszerjátékkal és
óvodásoknak való énekekkel szórakoztatta a gyerekeket, nagy sikerrel.
-Március 1-jén Lovas Laura apukájának segítségével lehetőségünk nyílt, hogy
közlekedés témakörünkbe ellátogassunk a Dombóvári Tűzoltó állomásra a
gyerekek / őszintén mondhatom, hogy a kísérő felnőttek/ nagy örömére.
Mindent megnézhettünk és több dolgot ki is próbálhattak gyerekeink, láthatták,
hogy milyen felelősségteljes, pontos, segítőkész és veszélyes feladatot látnak el
a tűzoltók.
-Március 14-én a dacos időjárás ellenére is együtt ünnepelhettünk az iskolásokkal, közösen
emlékezhettünk meg a március 15-ei szabadságharc eseményeiről és tűzhettük le nemzeti színű
zászlónkat a parkban a Kopjafánál.
- Március 20-án megkezdődik az óvodásaink úszásoktatása a Puchner-kastélyban.
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Mindezek mellett próbáljuk gyerekeinket a Húsvéti ünnepre ráhangolni, az oviba is várjuk a húsvéti
nyuszit.
Szeretnénk köszönetet mondani a bikali önkormányzatnak, a bikali német
nemzetiségi önkormányzatnak , a nagyhajmási önkormányzatnak és külön
Ibi néninek és Zsuzsa óvó néninek, hogy támogattak minket a húsvéti készülődés
kapcsán.
"Én még kicsike vagyok,
többet nem mondhatok.
azt kívánja szívem, szám,
legyetek boldogok Húsvét napján!"
Az óvoda nevében kívánunk KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET MINDENKINEK!
AZ ISKOLÁBAN TÖRTÉNT:
Konfliktuskezelés
03.09-én a tantestület továbbképzésen vett részt. A képzés célja az volt, hogy pedagógusaink
megismerkedjenek a legújabb módszerekkel, amelyekkel a felmerülő konfliktusokat, problémákat
megoldhatják.
Március 15.
Március 14-én megemlékeztünk az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 165. évfordulójáról. Iskolásaink
rövid, ám színvonalas műsor keretében elevenítették fel a legfontosabb eseményeket. A télies idő ellenére
elhelyeztük emlékező zászlóinkat a parkban lévő emlékműnél.
Köszönet
Iskolánk dolgozói és diákjai köszönetet mondanak Brandt Vincéné Ibi néninek intézményeink folyamatos
támogatásáért (palacsintasütés a gyerekeknek, irodaszerek stb.).
Bemutató órák, bemutató nap
Iskolánk több lehetőséget is biztosít a leendő első osztályosainak és szüleiknek, hogy megismerjék
intézményeinket. Március 11-én délután kötetlen beszélgetésre, ismerkedésre,március 18-án bemutató
órára és kézműves foglalkozásra invitáltuk őket.
Március 19-én a felső tagozaton, 21-én az alsó tagozaton tartunk bemutató napot, melynek keretén belül az
érdeklődők bármely osztály óráit megtekinthetik.
Etika képzés
Március 01-02-án Knieszné Virág Gizella és Schullerné Kniesz Márta etika
továbbképzésen vett részt Pécsett. Mivel az etika tantárgy a jövő tanévtől
bevezetésre kerül a nem hittanos gyerekeknél, ezért a legfontosabb
tudnivalókkal ismerkedtek meg a tanár nénik.
Beiratkozás
Intézményeinkbe a következő napokon iratkozhatnak be elsőseink:
április 8. Egyházaskozár 8:00-18:00
április 9. Bikal 8:00-18:00
Tavaszi szünet
A tavaszi szünet március 28-tól április 3-ig tart. A szünet utáni első tanítási nap április 3., szerda.
Német nemzetiségi továbbképzés
Március 7-9 között Nemes Kitti tanár néni továbbképzésen vett részt Baján, ahol azokkal a lehetőségekkel
ismerkedett meg, amelyek segítségével a különböző tantárgyak anyagai integrálhatók a német nemzetiségi
nyelvoktatásba.
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Egyházi hírek

Anyakönyvi hírek

„Miért keresitek az élőt a holtak között. Nincs itt, feltámadt.”
EVANGÉLIKUS EGYHÁZ
Istentisztelet:

KATOLIKUS EGYHÁZ
Szentmisék az ünnepek alatt:

Ünnepi Istentisztelet
április 1-én, Húsvéthétfőn
11 órakor, Úrvacsora
osztással. Szeretettel várunk
mindenkit!

Nagyszombat 21:00 E.kozár
Húsvétvasárnap:9:45
Csibi Imre mágocsi
plébános atya:
0630/322-0690

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

2013. március

Isten éltesse
Kubik Béláné
Albin nénit, aki
március 4-én
ünnepelte 90.
születésnapját!
Megérkezett
Podány Zsófia
és Boros Zsolt
Jázmin nevű kislánya

Áldott Húsvétot Kívánunk
Mindenkinek!

A Feltámadott megjelenve tanítványai között, megmutatja nekik kezét és oldalát,
rájuk köszön: Békesség nektek! Emberi sebekből gyűlölet, bosszú, harag, rosszindulat
forrásozik azok felé, akik e sebeket ütötték. Áll ez különösen a szív sebeire, melyek
láthatatlanok, de annál nehezebben, lassabban gyógyulnak, sokszor felszakadnak és
egészen talán soha el nem tűnnek. Egyedül Jézus sebeiből árad béke. Az Ő Szívének
sebe is örökre megmaradt, mint ahogyan többi sebei is vele mentek Atyja trónusa elé
tanúságként. De ezekből a sebekből béke árad; nem harag, hanem engesztelés, hogy e
Szívre és annak sebére tekintve gyógyuljanak a mi sebeink és belőlük bocsánat, béke,
ellenségszeretet áradjon azokra, akik ezeket ütötték, nyitották szívűnkön.

Kreatív Kuckó
Továbbra is szeretettel várunk mindenkit, akik szeretnének valami új dolgot
megtanulni,vagy szívesen megosztanák ötleteiket, tapasztalataikat. A helyszín, a
lehetőség megvan a jó tartalom csak rajtunk múlik!
Helye: Önkormányzat emelete, IKSZT terem
Ideje: MINDEN MÁSODIK HÉTFŐN 16.00 órakor
(A következő foglalkozás ideje:2013.04.08. )
Az aktuális programról szóló információ az Önkormányzat hirdetőjén lesz
megtekinthető.
ÁLLÁSLEHETŐSÉG
Az Aegon Biztosító Rt.
ÜZLETKÖTŐKET keres
feladat:
- új szerződések kötése
- hitelkihelyezés
- befektetési tanácsadás
és
ÜZLETI VEZETŐKET keres
feladat:
-saját tanácsadói csoport felépítése
- meglévő ügyfelek kiszolgálása
- új üzleti kapcsolatok kiépítése
az önéletrajzokat a
hr@lovaszespartnerei.hu címre várják.

KÉMÉNYSEPRÉS BIKALON
április 4.-10.,
július 10.-12.,
október 10.-14.,
december 23.-24.
Kéményseprő: Schnetz Péter
0630/416-0193
Kéményseprőipari közszolgáltatással
kapcsolatos észrevételeivel,
panaszaival, javaslataival
szíveskedjen az ügyforgalmi
irodához fordulni.
tel.: 466-158, vagy 0630/552-1451
Zengővárkony Arany J. u. 86.

Halálozás
Weich János



Schwarcz Nándor
(szül. Bikalon 1930.elhunyt Zittauban 2013.
január)

Nyugodjanak
Békében!
Urbán Mihály (19352011) emlékére:
Másképp lenne minden,
hogyha velünk lennél,
Ha hozzánk szólnál, ha
ránk nevetnél.
Elvitted a fényt a derűt,
a meleget,
Csak egy fénysugarat
hagytál, az emlékedet.
Ez a gyertya most Érted
égjen,
Ki fent laksz már a
magas égben.
Ki vigyázol ránk
odafentről,
s lelkünkhöz szól a
végtelenből.
Szerető feleséged, fiad:
Zoltán és családja
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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

2013. március

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

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.

GUMISZERELÉST, CENTÍROZÁST ÉS
DEFEKTJAVÍTÁST VÁLLALOK SZÁMÍTÓGÉPES
MOTOR-DIAGNOSZTIKA!!
Kübler István, autószerelő Bikal Ifjúság utca 37.
0672/ 459-304 vagy 0630/621-0752

CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT
Tiringer Ernőné, fogadóóra az iskolában
szerdán 13-15 óra között.

VIRÁG és jó minőségű IMPORT
HASZNÁLT RUHA.

KÖRZETI MEGBIZOTT RENDŐR
Müller György szolgálati tel.: 30/218-4806
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

Bikali Újság

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.

VETŐMAG A TINY BOLTBAN
Hamarosan itt a tavasz! Térjen be és
válogasson közel 100 fajta vetőmagból.
Továbbra is kapható virágföld, virágcserép,
kerti szerszám.

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: április 17.
Megjelenik 400 példányban – a lap ingyenes. Szerkesztő: Studer Zsófia Nyomtatás: Basámi Kft. Dombóvár
A megjelenő cikkek tartalmáért a kiadó nem vállal felelősséget.

