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Devecsery László
Nyári este
Minden muzsikál!
Csodaszép, csodaszép!
Ágak közt a fészek
pelyhes menedék.

Virágok kelyhében
tündérek ülnek,
s csendesen nékünk,
nékünk hegedülnek.

www.bikal.hu

Beköszönö
Kedves Bikaliak!
Újságunk második oldalán olvashatják
az idei falunap tervezett programjait.
Továbbra is várjuk a jelentkezőket a
’Mutasd meg Magad!’ rendezvényünkre
és az augusztusi halászléfőző versenyre.

Üdvözlettel,
további szép nyarat kívánva: Studer Imre, polgármester

Testületi Hírek
1.Május
22-én
a
Körjegyzőséghez
tartozó
önkormányzatok közös ülésén a testületek a
következőket fogadták el:
- Hegyháti Intézményi Társulás Általános
Művelődési Központja megszüntető okiratának
elfogadása
- Hegyháti Intézményi Társulás megszüntetéséről
szóló megállapodás elfogadása
- Egyházaskozári Óvodafenntartó Társulás társulási
megállapodásának elfogadása
Egyházaskozári Óvoda alapító okiratának
elfogadása
2.Május
29-én
a
Körjegyzőséghez
tartozó
önkormányzatok közös ülésén a testületek a
következőket fogadták el:
Hegyháti ÁMK 2012. évi beszámolójának
elfogadása
- Az Egyházaskozár - Bikal Körjegyzőség 2012. évi
beszámolójának elfogadása
- A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok
ellátásáról szóló beszámoló, és a Családsegítő és
gyermekjóléti szolgálat 2012. évi szakmai
beszámolója
-Az óvoda nyári zárva tartási idejének
meghatározása

3. A képviselő-testület vállalja, hogy a Hegyháti
ÁMK bikali és egyházaskozári intézményegységébe
járó azon gyermekek tankönyveit, akik nem
jogosultak
az
ingyenes
tankönyvellátásra,
Egyházaskozár
Község
Önkormányzatával
közösen megvásárolja, oly módon, hogy a
tankönyvbeszerzés költségének 50 %-át Bikal, 50 %át Egyházaskozár önkormányzata fizeti meg.
4. Bikal Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
Hegyháti ÁMK Egyházaskozár – Bikali Általános
Iskolájában tanuló, jó eredményt elérő diákok év végi
jutalomkönyveire 20.000 Ft támogatást adott.

FELHÍVÁSOK!
Kérjük, hogy akik lóval, lovaskocsival közlekednek a
falu területén, a szabályoknak megfelelően,
szíveskedjen az úttestről a trágyát eltakarítani.

Megkérjük a mezőgazdasági gépekkel dolgozókat,
hogy földjeik megközelítéséhez az erre kijelölt
(föld)utakat vegyék igénybe.
Amennyiben
lakóházak
között,
mellett
permeteznek, a lakókat szíveskedjenek erről előre
értesíteni.
Pénzt találtak a régi posta előtti postaládában.
További információ: a postán.
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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 27. SZOMBAT
12:00-14:00 ebéd
13:00-14:00 Térzene
Mázai Fúvósok
15 órától a szinpadon fellépnek:
15:00
Domokos Pál Péter Egyesület
Egyházaskozár
15:30

Ribizli bohóc

16:00

Leblanc Győző és Tóth Éva

17:00

Muri Enikő koncert

18:00
Mutasd Meg Magad! régi és új fellépőkkel
kísérő programok:
- ugrálóvár
- trambulin

ESTE BÁL

- arcfestés
- kiállítások

- kézműves-vásár

Tudnivalók az ebédről: A bikaliak részére az INGYENES jegyeket a
Polgármesteri Hivatalba lehet átvenni július 1-20. között. Aki nem tud
bejönni a hivatalba, jelezze telefonon és kiküldjük a jegyét.
Amennyiben vidéki vendégeiket szeretnék vendégül látni a falunapon egy
ebédre, 300Ft-ért vásárolhatnak jegyet a hivatalban július 1.-július 20.
között.
ISMÉT VIRÁGKIÁLLÍTÁS
Az idei falunapon is szeretnénk megrendezni a tavaly
sikert aratott virágkiállítást. Kérjük mindazokat, akik
dísznövényeiket szívesen kiállítanák, hogy mások is
gyönyörködhessenek benne, jelentkezzenek Krisztné
Margit néninél vagy Mázsár Lászlónénál.

NEMZETI DOHÁNYBOLT NYÍLIK
július 1-én Bikalon a Szabadság u. 4. szám alatti vegyesboltban.
Minden kedves jelenlegi és leendő vásárlónkat szeretettel várjuk
a következő nyitvatartási időben:
hétfőtől péntekig: 5:00-19:00
szombat:
5:00-17:00
vasárnap:
7:00-11:00
Hild Gáspárné
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Civilek hangja – Junior Klub
A 2013. évi gyereknapról
Idén május 25-én került megrendezésre a gyereknap - immár
második alkalommal - a Tóparti Bisztró mögött. A
programsorozat kötélhúzással kezdődött, ahol kicsik és
nagyok, fiúk és lányok mérték össze erejüket. A szabadban
focizhattak, hullahoppozhattak, ugrókötelezhettek és egyéb
versenyszámokban vehettek részt a gyerekek, míg a Bisztró
belső részében arcfestést és csillámtetoválást kérhettek. A
különböző feladatok lebonyolítása Studer Imre és Torma Péter
által kerültek levezetésre. A lufisok a kért formára, figurára
hajtogatták a lufikat. Dél felé készültek a lángosok, amit
Studer Zsófi és Iboly néni sütöttek, így ismét megrendezésre
került a lángosevő verseny is, ami mindenkinek nagyon
tetszett. Az ebéd a felnőtteknek paprikás krumpli, míg a
gyerekeknek pizza volt. Délutánra sajnos megérkezett az eső,
de ennek ellenére sokan mentek lovaskocsizni. A nap
folyamán a jutalmak, finomságok sem maradtak el. A
gyerekek az asztalokra kitett sós és édes süteményekből,
rágcsálnivalókból, üdítőkből fogyaszthattak és természetesen
édességekből sem volt hiány. Természetesen a gyereknap sem
jöhetett volna létre támogatások és felajánlások nélkül.
Szeretnénk köszönetet mondani mindenkinek, aki segítette e
napot, hogy a gyerekek jól érezzék magukat! Külön köszönjük
Sterner Éva néninek és Tóth Kati néninek a kalácsot, illetve
Kollár Lászlónak, hogy mindehhez használhatták a kemencét;
Mázsár családnak az arcfestéket és csillámtetoválást; Molnár
Saroltának, Horváth Boginak és Fehér Rékának, hogy
kifestette a gyerekeket, a Mozgáskorlátozott Klubnak a
kalácsot, Kiss Tibornak a lovaskocsizást, Studer Imrének, hogy
meghívta a lufisokat; Bózsing Alidának, Balázsné Galaci
Juditnak és Szalai Jenőnének az üdítőket, Bérces Béla bácsinak
és Torma Sándor bácsinak, hogy megfőzte a paprikás
krumplit, Piczek Tamarának, Györki Ernőnének (Vegyesbolt)
és Hild Gáspárnénak (Vegyesbolt) a gyümölcsöket, Dr. Fekete
Leventének az ajándékcsomagot, Bikali Önkormányzatnak a
30.000 Ft-ot, Brandt Vinczéné képviselőnek, hogy meghívta és
tiszteletdíjából állta a zenészt; Torma Péternek, hogy
megszervezte a gyereknapi versenyszámokat, osztotta a
jutalmakat, megsütötték a pizzákat és adta a helyet kinn és
benn egyaránt.

Augusztus 17-én Halászléfőző
versenyt rendezünk a központi
parkban. Várjuk a csapatok
jelentkezését. Jelentkezhetnek
családok, baráti társaságok, utcák
stb. Jelentkezés és információ:
Sterner Péter 0630/537-5755

HOSSZÚ SZŐRŰ
CICA kettő hónapos,
sötét szürke, szerető
gazdit keres.
Érd:06 30/231-39-85
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Az óvoda hírei
Május 16-án a leendő elsőseinket meglátogatták Knieszné Virág Gizella és Rieger Éva tanító nénik.
Köszönjük nekik kedves látogatásukat.
Május 16-án tartott szülői értekezletre meghívtuk leendő óvodásaink szüleit is, hogy
megismerkedhessenek az óvoda épületével, a többi szülővel és velünk óvó nénikkel is.
Május 24-én lehetőséget kaptak óvodásaink, hogy a gyermeknapot a Puchner kastély Élménybirtokán
tölthessék.
Köszönjük a szülőknek, akik segítettek ezen a napon. Jó kis programnak lehettünk részesei.
Köszönjük a gyerekek nevében a finom kalácsot, amit az "internetes" csoporttól kaptak.
Június 07-én tartottuk az évzáró ünnepségünket, ahol a gyerekek
ügyesen mutatták be az évközbe tanult versekből, dalokból és
táncokból összeállított kis műsort majd a ballagó ünnepség
keretében elköszöntek óvodájuktól a leendő elsősök. Az ünnepség
végén a gyerekek az ebédlőben egy közös sütizéssel fejezték be a
részvételt.
Június 11-ére tervezte az SZK a szülőkkel közös óvodai kirándulást a Lengyeli Anna fürdőre. A rossz idő
miatt azonban az oviban valósíthattuk csak meg a közös főzést és játékot a gyerekekkel. Köszönjük
azoknak a szülőknek a segítséget, akik ennek ellenére részt vettek a programon.
Kívánunk mindenkinek szép nyarat, kellemes pihenést!

Tanácsok a forró napokra
Próbálja hűvösen tartani a lakóterületét. Ideális esetben a szobahőmérsékletet 32oC alatt kell
tartani nappal és 24oC alatt éjszaka. Nyissa ki az ablakot és zsalut éjszaka illetve kora
reggel, amikor a külső hőmérséklet alacsonyabb. Tegyen árnyékolókat, sötétítő
függönyöket, drapériákat vagy redőnyöket az ablakokra
amelyeket reggeli vagy délutáni napsütés ér. Akasszon ki nedves törölközőket, hogy
lehűtse a szoba levegőjét. Vegye figyelembe, hogy ezzel együtt a szoba levegőjének
páratartalma is növekszik. Az elektromos ventillátorok enyhítő érzést adhatnak, de amikor a belső
hőmérséklet 35oC fölötti, a ventillátorok működtetésével már nem előzhetők meg a hőséggel összefüggő
tünetek. Fontos a folyadékbevitel! Tartózkodjon otthona leghűvösebb szobájába, különösen éjszaka. Kerülje
a szabadban tartózkodást a nap legmelegebb időszakában. Ha megerőltető fizikai tevékenységet kell
végeznie, akkor tegye azt a nap leghűvösebb időszakában, ami általában reggel 4 és 7 óra között van.
Maradjon árnyékos helyen. Ne hagyjon gyerekeket és állatokat leparkolt járművekben. Vegyen langyos
zuhanyokat és fürdőket. Alternatív megoldás a hideg borogatás, nedves törölközők használata, lábáztatás
stb. Viseljen természetes anyagokból készült könnyű, bő ruhákat. Amennyiben a szabadba megy, viseljen
széles karimájú kalapot vagy sapkát és napszemüveget. Igyon rendszeresen, de kerülje az alkoholt és a túl
sok koffeint és cukrot. Egyen kis adagokat és egyen gyakrabban könnyen emészthető lédús ételeket, sok
zöldséget, gyümölcsöt. Kerülje a magas fehérje és zsír tartalmú ételeket.
Ha ön vagy mások rosszul érzik magukat Próbáljon segítséget kérni, amennyiben zavartságot,
gyengeséget, félelmet érez vagy erős szomjúságérzete vagy fejfájása van. Menjen egy hűvösebb helyre
amilyen hamar csak lehet. Igyon vizet vagy gyümölcslevet. Pihenjen le rögtön egy hideg helyen, ha
fájdalmas izomgörcsei vannak és fogyasszon leveseket, sós folyadékokat. Orvosi segítségre van szükség,
amennyiben a görcsök egy óránál tovább tartanak ! Ha valamelyik családtagja, vagy valamelyik, ön által
segített személy bőre forró, száraz, a beteg zavart vagy görcsöl és/vagy eszméletét elvesztette, hívjon
azonnal mentőt/orvost. Amíg segítségre vár, helyezze a személyt hűvös helyre, fektesse le és emelje meg a
lábait és a csípőjét. Vegye le a ruházatát és kezdje meg külsőleg hűteni, például hideg borogatást helyezve a
nyakra, mellkasra vagy lágyékra, folyamatosan legyezve és locsolva a bőrt. Ne adjon be lázcsillapítóz. Az
eszméletét vesztett személyt helyezze stabil oldalfekvésbe.
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Egyházi hírek
„Mérges vagy valakire? Imádkozz érte. Ez ugyanis a keresztény szeretet.”Ferenc pápa
EVANGÉLIKUS EGYHÁZ
Istentisztelet:
jún. 30. 11 óra
JÚLIUS ÉS AUGUSZTUS:
A hónap 1. vas. 15 órakor
A hónap 3. vas. 11 órakor
Elérhetőségek
Koskai Erzsébet lelkész
459-092, 0630/587-4610

Az Evangélikus temetőbe új szemetes edényt
vásárolt az önkormányzat. Mindenkit kérünk, hogy
a keletkezett hulladékot ide helyezze el. (virágokat,
koszorúkat is)

KATOLIKUS EGYHÁZ
Szentmisék:
vasárnap: 9:45 órakor
szerda, péntek: 17:00 órakor
július 7.: máriagyűdi
zarándoklat miatt a szentmise
elmarad.
Az egyházi hozzájárulás
Lukácsné Terike néninél
befizethető Tel.: 459-266
Csibi Imre mágocsi
plébános atya:
0630/322-0690

Idén nyáron, új családi kalanddal vár a Puchner Birtok!
Hősiesség, bátorság, szerelem és cselszövés…
Lovagok, katonák, táncosok és udvari bolond…
Látványos csatajelenetek, fülbemászó dallamok és egy igaz
barátság története!

A Puchner Birtok-Bikal, a Szigetszentmiklósi Sziget Színház és a
Nemzeti Lovas Színház bemutatja a magyar történelem egyik
legendás alakjának, Magyarország egyik legnépszerűbb
királyának, Mátyásnak a történetét.
A „Mátyás, az igazságos” című családi rockmusical rengeteg
élményt tartogat a közönség számára. Fülbemászó dallamok és
megható jelenetek váltják egymást, miközben vágtáznak a
paripák, folyik a harc földön és lovon, és kibontakoznak a
történet szálai.
A műsor 2 x 45 perc izgalmat és lenyűgöző látványt ígér,
rengeteg meglepetéssel. A két felvonás közötti 10-15 perces
szünetben büfé várja a nagyérdeműt mindenféle finomsággal és
frissítővel.
Előadások 6 alkalommal: 2013. július 6., 13., 20., 27., valamint augusztus 3.,10.
Esőnap esetén az előadást a következő időpontokban tartjuk (pótoljuk): 2013. július 7., 14.,
21., augusztus 2., 6., 13.
Kezdés minden alkalommal 20.00 órakor.
Az előadás jegyárai:
Felnőtt (12 éves kortól): 2 600 Ft/fő
Gyerek (4-11 éves kor között): 1 600 Ft/fő
Gyerek (4 éves kor alatt): ingyenes
A jegyek több kategóriában is megvásárolhatók (előadás vacsorával; egész napos
Élménybirtok belépő előadással és vacsorával). A részleteket megtalálja a www.puchner.hu
oldalon.
Jegyek kaphatók a 72/459-546-os telefonszámon vagy az info@puchner.hu e-mail címen.

2013. június
Anyakönyvi hírek
Halálozás
Bózsing Györgyné
Vali néni
Mészáros József
Morvai Ferencné
Lakatos Irén
Nyugodjanak
Békében!

--------------------MEGEMLÉKEZÉS
Szloboda András
halálának 2. évfordulóján
Lehunytad a szemed,
csendesen elmentél,
szívedben csak az volt,
hogy minket szerettél.
Elhagytad a házat,
amit úgy szerettél,
itt hagytál mindent,
amiért küzdöttél.
Olyan szomorú mindig
egyedül lenni.
Valakit mindenütt hiába
keresnünk.
Tudjuk, hogy nem jössz,
mégis jó várni.
Hazudni kell a szívnek,
hogy ne tudjon fájni.
Hogy egy férj és édesapa
milyen drága kincs,
csak az tudja,
akinek már nincs.
Szerető feleséged és
családod

------------------RENDEZVÉNYNAPTÁR 2013
július 27.
Falunap és
Mutasd meg
Magad!
augusztus 17.
Halászléfőző
verseny
és Focikupa
augusztus 20.
Ünnepi megemlékezés
november 9.
Falusi disznótoros

Bikali Újság

6/6 oldal

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
Tiringer Ernőné, 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
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
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
Bogyai Gábor ügyvezető: 0630/748-1581
Eladó vagy kiadó családi házat, lakást,
nyaralót, termőföldet keresek! Ha Ön
rendelkezik bármelyikkel kérem, hívjon!
0630/346-3333
GUMISZERELÉST, CENTÍROZÁST ÉS
DEFEKTJAVÍTÁST VÁLLALOK
SZÁMÍTÓGÉPES MOTOR-DIAGNOSZTIKA!!
Kübler István, autószerelő Bikal Ifjúság utca 37.
0672/ 459-304 vagy 0630/621-0752
VIRÁG és jó minőségű IMPORT
HASZNÁLT RUHA.
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.

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: július 13.
Megjelenik 400 példányban – a lap ingyenes. Szerkesztő: Studer Zsófia Nyomtatás: Basámi Kft. Dombóvár
A megjelenő cikkek tartalmáért a kiadó nem vállal felelősséget.

