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Kedves bikaliak!

Ismét ránk köszöntött egy új év, ami
mint az eddigi évek is nagy
bólint, ha a tél szól neki,
valószínűséggel
tele
lesz
küzdelemmel,
ám a patak nem engedelmes, feladatokkal,
bizonyára nem várt nehézségekkel,
az fut, ha a fagy kergeti,
de bízom benne, ahogy eddig is,
ebben az évben is a falu lakóival, a
s mikor fehér inát harapják
képviselőtársaimmal,
az
a jég fogai, felkiált:
önkormányzat, a Bikal Kft
dolgozóival és a civil szervezettekkel
visszarengik ringó haragját
közösen meg tudjuk valósítani terveinket, elképzeléseinket.
az aranyszemű vadlibák..." Ehhez kívánok mindannyiunknak erőt, egészséget, kitartást és a közös munkába
vetett hitet!
Studer Imre, polgármester
A tó beállt, a tó türelmes,

Testületi Hírek
1. Bikal Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
házi segítségnyújtást, mint szociális alapellátást a
2013. évtől a Sásd és Vidéke Vagyonkezelő és
Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Kft. (7370
Sásd, Arad u. 1.) közreműködésével biztosítja.
A képviselő-testület a szolgáltatás igénybevétele
után fizetendő térítési díjhoz (300Ft/óra), az ellátott
jövedelmétől függően, 100 Ft/óra, illetve 150 Ft/óra
támogatást nyújt.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert,
hogy a támogatás feltételeit dolgozza ki, és azt a
következő rendes képviselő-testületi ülésen terjessze
elő. Aki szeretne házi segítségnyújtást igényelni,
keresse Magyarné Marikát a 0670/565-4303-as
számon.

3. Bikal Község Önkormányzata Képviselő-testülete
megszavazta, hogy a falu a „Baranya megye
településeinek címerei és zászlai” című kiadványba
jelenjen meg,
ez 37.800 Ft-ba kerül, az ár a
kiadványból 3 példányt is tartalmaz.

4. Bikal Község Önkormányzata Képviselő-testülete
közbeszerzési eljárást kíván lefolytatni a települési
szilárd
hulladék
kezelésével
kapcsolatos
közszolgáltatás ellátásának biztosítására.
Az eljárásban kiválasztott közszolgáltatóval történő
szerződéskötésig, de legkésőbb 2013. december 31.
napjáig a települési szilárd hulladék gyűjtésére,
szállítására és ártalommentes elhelyezésére a
Völgység – Kom Kommunális Szolgáltató Kft-vel
2. A Képviselő Testület a tulajdonában lévő lakások (7342 Mágocs, Deák u. 27.) kötött közszolgáltatási
és helyiségek bérleti díját 2013. 02. 01-től a szerződést közös megegyezéssel meghosszabbítja.
következők szerint határozza meg:
A képviselőtestületek nyilvános ülései
-Rákóczi u. 1. : 17.500Ft/hó
(az időpont változtatás jogát fenntartjuk)
-Rákóczi u. 9. : 16.900Ft/hó
Bikal Község
feb. 11.
márc. 11.
ápr. 8.
-Rákóczi u. 12/A: 20.300Ft/hó
Képviselőtestülete
17 óra
17 óra
17 óra
-Rákóczi u. 12/A: 11.300Ft/hó
-Rákóczi u. 13. : 12.500Ft/hó
Német
feb. 4.
márc. 4.
ápr. 10.
-Rákóczi u. 13. : 3.000Ft/hó
Önkormányzat
17 óra
17 óra
17 óra
-Jókai u. 11.: 5.000Ft/hó
-Zrínyi u. 2.: 48.500Ft/hó
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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
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5.A Képviselő Testület a következő
tűzifa-kérelmeket támogatta:
-Búza Tamás
-Darainé Kovács Ágnes
-Gärtner Anita
-Hegyi József
-Jauchné Balogh Melinda
-Rohrné Molnár Elvira
-Paragh Lajos
-Bódog Lajos
-Zsibók Attila
-Ozsváthné Lill Melinda
-Kronvaldné Pandur Erika
-Kniesz Kornélia
-Schwarcz Károlyné
-Bakó István
-Hollósiné Szokoly Szilvia
-Mintál Piroska
-Kissné Bakó Emese
-Széplaky Károly
-Szelle Károly
-Szatmári Ibolya
6.December 19-én a polgármester és a
képviselő testület minden tagja részt
vett Nagyhajmáson az óvodások
karácsonyi műsorán.

2013. január
9. Január 15-én a polgármester
Egyházaskozáron
tárgyalt
a
szemétszállítás átszervezéséről és a
szemétszállítási díjról.
10. Január 25-én a polgármester részt
vett a Mecsek-Völgység-Hegyhát
Egyesület taggyűlésén, ahol a már a
benyújtott
pályázatokról
adtak
tájékoztatást. Ez alapján a 45
településből Szászvár és Bikal adta be
5-5 támogatási kérelemmel a legtöbb
pályázatot.
11.Sajnálattal értesültünk arról, hogy
vannak, akik más portája elé teszik le
a saját szemetüket, pedig -a többi
környékbeli községgel ellentétbenBikalon
minden
porta
elől
díjmentesen elszállítják a szemetet
hetente egyszer. A fotó Kulcsár László
házánál készült, de a faluban máshol
is előfordult a múlt hónapban hasonló
eset.

7. December 20-án a polgármester az
óvodában
megajándékozta
a
gyerekeket.
8. December 27-én a polgármester
részt vett Sásdon a sásdi kistérség
taggyűlésén, ahol a 2013. évi
működéssel kapcsolatos megbeszélést
tartottak.
Kérjük a Tisztelt Lakosságot,
hogy az adó befizetésekor szíveskedjenek odafigyelni az alábbiakra:
Amennyiben csekken történik:
- a befizető neve az adózó legyen, akire kivetik a fizetendő adót
- a csekk kitöltésénél a csekken feltüntetett adószámlára történik a befizetés, az
adónem áthúzásával, átírásával a számlaszám nem változik, vagyis a
befizetés az eredetileg a már csekken szereplő adónemre történik
- mindegyik adónemnek külön csekkje van, ezeken kell befizetni az adót
Amennyiben utalással történik:
- a megfelelő adószámlaszámra utaljanak
- a megjegyzés rovatban tüntessék fel az adózó nevét és a befizetésre kerülő
adó típusát.
Dr. Markó Gábor, jegyző

KUTYATULAJDONOSOK FIGYELEM!
A kutyákba kötelezően beültetendő chip megrendelhető Dr.
Szemenyei Károlynál. A chip ára 3.500Ft/kutya, kiszállási
díj: 500Ft. Aki nem szeretné egyénileg intézni a beültetést,
annak márciusra ki fogunk tűzni egy időpontot, amit a
következő újságban közlünk.
Dr. Szemenyei Károly: 0630/650-47-66
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Tájékoztató
Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a közigazgatási rendszer átalakítása során a település építésügyi hatósági
ügyeinek intézése a Komlói Járás székhelye jegyzőjéhez – Komló város jegyzőjéhez – került 2013. 01. 01.
napjától.
hatósági - és adóiroda
cím: 7300 Komló, Városháza tér 3.
telefon: 72/584-000
irodavezető: Dr. Viktor László
ügyintézők: Gerst József, Merk Ferenc
fax: 72/584-075
e-mail: hatosag.ph@komlo.hu
ügyfélfogadás: hétfő, szerda 8:00-16:00
ügyfélfogadási időn kívül az építésügyi hatóság telefonon bármikor elérhető.
Dr. Vaskó Ernő Komló Város Címzetes főjegyzője

Számítástechnikai képzés
2012.november 26.-án kezdődő számítástechnikai képzés 2013.január 23.-án az utolsó napjához érkezett.
Izgatottan vártuk ezt a napot, amikor számot adunk a képzés során megszerzett készségeinkről.
A tanfolyam résztvevőinek lelkes csapata, Várszegi Péter tanfolyamvezető türelmes és segítőkész
munkájának köszönhetően nagyon sokat fejlődött a képzés kezdete óta. Az oktatás keretein belül sokszor
egymásnak is segítve tanultunk, hiszen csapattá, egy nagyon jó közösséggé alakultunk.
Kezdetben mivel különböző számítástechnikai ismeretekkel rendelkeztünk, volt, akinek gondot okozott a
billentyűzet, az egér, az ablakok kezelése. Gondot okozott a mappák készítése, ezekbe menteni vagy nem
tudtuk mire jó a „mentés másként”.
Visszagondolva elmosolyodom, hogy mennyit nevettünk az órák alatt és a szünetben saját
ügyetlenkedéseinken, hogy mi az egér, mi a kurzor, a szörfözés és a kukac? !
Most már mindannyiunk nevében írhatom, hogy büszkék lehetünk magunkra. Megtanultuk a
számítástechnika rejtélyeit, tudásunk új ismeretekkel bővült, amit már bátran tudunk alkalmazni.
- Értjük a szakmai kifejezéseket, már tudjuk mi mit jelent.
- Elsajátítottuk a szövegszerkesztő, táblázatkezelő ismereteket.
- Megtanultuk mi az elektronikus levelezés és hogyan alkalmazzuk.
- A böngésző és keresőprogramok használatával kitárult előttünk az addig ismeretlen világ,
hozzájutunk minden információhoz.
A tanultakról feladatmegoldás formájában adtunk számot, ahol önéletrajzot kellett írni, majd ezt egy
megadott email címre továbbítani.
A Dél-dunántúli regionális forrásközpont által szervezett Számítástechnikai alapismerete c. képzés sikeres
elvégzéséért minden résztvevő „Tanúsítványt” kapott.
Köszönet a szervezőknek, hogy mindezt elérhetővé tették számunkra!
Pap Csilla

Kreatív kuckó
Készítenél valami kreatívat, de nincs ötleted? Kreatív vagy és ezt szívesen megosztanád másokkal?
Esetleg ki szeretnél próbálni egy új kreatív technikát?
Szeretnél egy jó közösségben alkotni?
Egy adott alkalomra szeretnél készíteni valami szépet?
Csak a fantáziád szabhat határt!
Közös kreatív délutánok/esték keretein belül elkészítünk egy-egy
munkát, ki-ki a saját területén belül, vagy elkalandozhat egészen más
terület felé.
Ha kedved van alkotni, ITT A HELYED!
Kortól, nemtől függetlenül szeretettel várunk mindenkit!
Helye:
Ideje:

Önkormányzat emeletén az IKSZT terembe.
2013.február 07.-én , 1730 órai kezdettel

Bővebb információ: Pap Csilla 06/30 451 66 43
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Az iskola hírei
Köszönet
Szeretnénk megköszönni Kniesz Zoltán képviselőnek, hogy ismét
meglepte iskolásainkat, ezúton karácsony alkalmából. Közel 80
alsósunk örülhetett a karácsonyfa alatt lévő gombfoci asztalnak,
szabadtéri játékoknak, társas játékoknak, fejlesztő játékoknak. A
szabadidő hasznos eltöltését biztosítják a gyerekek számára.
Köszönjük!
Schullerné Kniesz Márta
alsós munkaközösség-vezető
Fizika-bemutató
December 13.-án az Egyházaskozári Általános Iskolában Pál Zoltán Mikola-díjas fizikatanár tartott
különleges kísérleti bemutatót. A tanár úr, aki az Eötvös Lóránd Fizikai Társulat általános iskolai
szakcsoportjának elnökségi tagja a természettudományokat szeretné népszerűsíteni a látványos és
elgondolkodtató kísérleteivel. Több, mint százan figyelték az érdekes hőtani, elektromos és
mechanikai jelenségeket, melyeket a tanár úr nagyrészt maga által készített eszközökön keresztül
tárt a közönség elé és egyben számított diákjaink aktív közreműködésére.
A három órás bemutatót a nézők nagy tetszése kísérte.
Tanner György fizika-kémia tanár
Farsang
Január 26-án tartottuk iskolánk farsangi bálját. Sok ötletes csoportos és egyéni jelmezeket
készítettek a gyerekek és a szülők. A csoportos kategóriában az első osztályosok country tánca
nyert. Második a nyolcadikosok ’mik leszünk 20 év múlva’ bemutatója, harmadik pedig a
negyedikesek kézen állós jelmeze lett. Az egyéni versenyzők közül a strucc aratta a legnagyobb
sikert. A Szülői Munkaközösség köszönetet mond mindazoknak, akik azon fáradoztak, hogy az
idei gyerekfarsangunk is jól sikerüljön! Köszönjük a gyerekeknek az ötletes jelmezeket! Köszönjük
az anyukáknak a sok finomságot, az anyagi támogatást és a sok tombolatárgyat! Köszönjük a zsűri
munkáját! Köszönjük az SZM tagok segítségét a bepakolásnál, a szervezésnél, a büfében, a
tombolánál! Kriszti néninek és csapatának a dekorációt és a közös játékokat! Köszönjük Eti és
Zsuzsi néninek a takarítást, Iván bácsinak a meleget!
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Egyházi hírek

2013. január
Anyakönyvi hírek

„Annak, hogy tudatában vagy-e a jelenlétemnek vagy sem, semmi köze ahhoz, hogy valójában
itt vagyok-e vagy sem. Én mindig veled vagyok, és időnként azt akarom, hogy valami
különleges módon érzékeld a jelenlétemet.”

KATOLIKUS EGYHÁZ
Szentmisék:
vasárnap: 9:45 órakor
szerda, péntek: 17:00 órakor
Az egyházi hozzájárulás
Lukácsné Terike néninél
befizethető Tel.: 459-266
Csibi Imre mágocsi
plébános atya:
0630/322-0690
Köszönjük mindenkinek, aki az
elmúlt évben anyagi
hozzájárulásával, munkájával és
imáival segítette a bikali
egyházközséget! Isten fizesse
meg!

EVANGÉLIKUS
EGYHÁZ
Istentisztelet:
A hónap 1. vas.
14 órakor
A hónap 3. vas.
11 órakor
Elérhetőségek
Koskai Erzsébet
lelkész
459-092,
0630/587-4610

TÉLI AKCIÓ
A
TINY BOLTBAN
5+1 AKCIÓ: VASTAG ZOKNIK (NŐI, FÉRFI,
GYEREK)
5+1 AKCIÓ: PAPÍR ZSEBKENDŐ (100-DB-OS)
4+1 AKCIÓ: NAGY MŰVIRÁGCSOKOR
3+1 AKCIÓ: TÉLI VADMADÁR ELESÉG
10% KEDVEZMÉMY:
-MINDEN NŐI, FÉRFI PÓLÓRA, PULÓVERRE
-SZÁMOS EGYÉB TERMÉKRE
TÉRJEN BE ÉS VÁLOGASSON
KÍNÁLATUNKBÓL!

Megérkezett
Heisz Andrea
és Miklós Balázs
Luca nevű kislánya

Balogh Melinda és
Jauch András
Hanna nevű kislánya

Halálozás
Kovács Istvánné
Magdi néni

Nyugodjon
Békében!

TALÁLT TÁRGY!

Tisztelt helyi
vállalkozók!
A helyi IKSZT keretein
belül meghirdetjük
üzlethelység bérlésének
lehetőségét.

Olvasószemüveget
találtak a
központban a
járdán.
Átvehető az
önkormányzatban.

Érdeklődni a "Bikal"
Nonprofit Kft.
irodájában, valamint a
559-006-os
telefonszámon lehet.

SÁSDI
FALUGAZDÁSZ
IRODA
575-010
KONTÁRNÉ TÓTH
ZSUZSANNA
0670/436-1210

Bikali Újság
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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. január

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 SÁSD Dózsa Gy. 32.
72/475-691, 72/576-520/ 135-ös mellék,
H., Sz.: 8-11, 13-15:30, K., P.: 8-11
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

BIKALI ÜZLETEK
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
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Hétfőtől- Szombatig 8-17óráig.
06/20/410-49-15 vagy 459-238 Szeifert Ibolya Béke u. 6

FRISSÍTŐ SVÉD MASSZÁZS
- FRISSÍTŐ TESTMASSZÁZS, MELY ALKALMAS a FÁRADT
IZMOK ELLAZÍTÁSÁRA
- HÁTMASSZÁZS,MELY ELOSZLATJA A GERINCOSZLOP
FESZÜLTSÉGEIT,KIŰZI IZMAIDBÓL A GÖRCSÖKET ÉS
FÁJDALMAKAT
- FRISSÍTŐ TALPMASSZÁZS, MELY
ÁLTALÁNOS VÉRKERINGÉST SERKENTŐ
- RELAXÁLÓ ARCMASSZÁZS, MELY SEGÍT
a MINDENNAPI STRESSZ FELOLDÁSÁBAN
- ALAKFORMÁLÓ, CELLULIT MASSZÁZS
BEJELENTKEZÉS TELEFONON: 06-30/972-4685-ÖS
A vendégek kényelme érdekében kérésre házhoz is megyek.

Tóparti Bisztró
Továbbra is kapható pizza, hamburger és
melegszendvics. Kedvező árakkal és finom
pizzával várunk mindenkit!
Telefonszám: 0672/459-202
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: február 17.
Megjelenik 400 példányban – a lap ingyenes. Szerkesztő: Studer Zsófia Nyomtatás: Basámi Kft. Dombóvár
A megjelenő cikkek tartalmáért a kiadó nem vállal felelősséget.

