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Molnár Lajos
Tavaszi dal
Tavasz van, május,
hívnak az erdők,
kicsi patakok,
messze tekergők.
Hívnak a rétek,
várnak a dombok,
virágok hívnak
s a könnyű lombok.
Tavasz van, május
gyere a rétre,
fogózz kezembe,
fogózz a szélbe.

www.bikal.hu

Beköszönö
Kedves Gyerekek!
Május 25-e Bikalon a
TI napotok!
Szeretettel várunk
benneteket a
2. Tóparti
Gyereknapon.
Részletek a 3. oldalon.
Studer Imre, polgármester

Testületi Hírek
1.A Testület elfogadta a Sásdi Többcélú 7. A Testület 10.000 Ft támogatást ad a Kreatív
Kuckónak.
Kistérségi Társulás társulási megállapodását.
2. A Testület döntött a hulladékgazdálkodási 8.Dr. Cseh Kálmán hatósági állatorvos, a
közszolgáltatási szerződés megkötéséről a Dél- Kormányhivatalnál tett névtelen bejelentés
kivizsgálására ellenőrzést tartott László
Kom Kft-vel.
Domokos bikali lakosnál. A hivatalos
3. A Képviselők megszavazták, hogy az ellenőrzés a következő eredménnyel zárult: a
egyszemélyes háztartások, illetve a csak hatósági állatorvos a kutyák tartását rendben
nyugdíjasokból "álló" háztartások esetén az találta. Minden kutya rendelkezik chippel,
önkormányzat csak egy 80 literes kuka ürítési oltási könyvvel. A kutyák állapotát jónak
díját fizeti meg. Az érintetteknek lehetőséget ad találta.
kedvezményesen, 2000 Ft/db áron egy új, 80
9.A Testület döntést hozott arról, hogy az
literes kuka megvásárlására.
evangélikus
temetőbe
is
vásárol
4. A Képviselők elfogadták a 2012. évi szemétgyűjtőt, hogy a koszorúkat, virágokat,
egyéb hulladékot legyen hova elhelyezni.
zárszámadásról szóló rendeletet.
10. A Testület megszavazta, hogy a Zrínyi és
Szabadság utca sarkán álló elhasználódott
közlekedési tükör helyett újat vásárol.
6. A Képviselők döntöttek arról, hogy 30.000 Ft- Valamint a belterületi utakon lévő kifakult
tal támogatja a testület a május 25-ei közlekedési táblákat felújíttatja.
Gyermeknapot.
5. A Testület megszavazta négy gyermek
részére a nyári gyermekétkeztetést.

2/6 oldal

Bikali Újság

FOGADÓÓRÁK

Tisztelt Bikali Lakosok!

(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

Minden állampolgár kötelessége, hogy az
ingatlanán
keletkezett csapadékvíz, illetve
szennyvíz
elhelyezéséről,
elszállításáról
gondoskodjon.
Az utóbbi néhány hétben több jelzés érkezett,
hogy néhány házból a csapadékvíz elvezetésére
szolgáló lefolyókba, árkokba, átereszekbe
eresztik a szennyvizet, akár közterületre, akár a
szomszédos ingatlanra.
Településünkön a szennyvíz elszállítása a
környező településekhez képest is kiemelkedően
olcsó, a szikkasztóknak köszönhetően szippantani
is ritkán kell. Ezért különösen elfogadhatatlan ez a
magatartás. A továbbiakban a hivatal az ilyen
jellegű
bejelentéseket
a
köztisztasági
szabálysértés miatt eljáró hatósághoz, a Baranya
Megyei Kormányhivatalhoz továbbítja.
Kérem, hogy a keletkező szennyvíz elhelyezéséről,
elszállításáról szabályszerűen gondoskodjanak!

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

2013. május

Dr. Markó Gábor jegyző

FELHÍVÁS
Tájékoztatjuk a Tisztelt Hozzátartozókat, hogy Bikal Község
Önkormányzata Képviselő-testületének 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 az 1988. évben, vagy az előtt létesített, vagy megváltott
sírboltok, sírhelyek megváltási ideje a 2013. évben lejár.
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)
a) egyes sírhely
b) kettes sírhely
c) sírbolt (kripta)

Első megváltás
1.500
3.000
5.000

Újra megváltás
3.000
6.000
10.000

A sírhelyek 2013. december 31-ig újraválthatóak a temető üzemeltetőjénél:
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 8.00 – 16 óráig
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Kedves Gyerekek, Szülők, Nagyszülők!
A tavalyi év nagy sikerére való tekintettel idén május 25-én (szombaton) 9
órai kezdettel megrendezésre kerül a Tóparti Bisztró mögött a
gyereknap, ahova mindenkit - kicsiket, nagyokat, szülőket és nagyszülőket
egyaránt - szeretettel várunk.
Minden segítséget, felajánlást (mind anyagi, mind természetbeni) örömmel
fogadunk. A gyerekekre sok játék ( foci, kötélhúzás, ugrókötél,
hullahopp, arcfestés, lángos evő verseny, pónilovak, lovas kocsikázás
stb) és finomabbnál finomabb nyalánkságok ( lángos, pizza, kakaós
csiga, pogácsa, halászlé, gyümölcs), míg a felnőttekre egy kis
kikapcsolódás és egy jó ebéd vár.
ÉLŐZENE ÉS MEGLEPETÉS!
Szervezők:Torma Péter,Iboly néni,Junior Klub
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Az óvoda és az iskola hírei
Az óvoda áprilisi, májusi programjai:
04. 16. Látogatás Egyházaskozáron az óvodába, ahol a Ludas Matyi című zenés bábjátékot tekinthették
meg a gyerekek.
04. 19. A mágocsi Bokréta óvoda meghívására részt vehettünk egy mesejátékkal /Mátyás kovácsa/
egybekötött játékos vásáron, ahol saját magunk készített portékáinkat is árusították.
04. 22. Megemlékeztünk a Föld napjáról, ezen alkalomból
virágokat ültettünk közösen a gyerekekkel.
04.23. Pécsre utaztunk az állatkertbe, ahol kedves gondozó
segítségével a gyerekek sokféle állattal ismerkedhettek meg és
etethették őket, majd a közeli Mandulás játszótérre kirándultunk
és hazafelé megálltunk medvehagymát szedni az erdőben, amit a
gyerekek az uzsonna mellé el is fogyaszthattak. A kirándulásunk
létrejöttéhez Ibi néni segített, neki ezúton is köszönjük.
04. 30. Az óvodaudvaron közösen a gyerekekkel és Misi bácsi
segítségével feldíszítettük a kapott májusfánkat, a felajánlónak
köszönjük.
05. 06. A gyerekek ezen a napon köszöntötték az édesanyákat kedves verssel és az általuk készített
ajándékkal, sütivel.
05.07. Látogatást tettünk németes hetünk kapcsán a bikali Tájházba, ahol a gyerekek betekintést
nyerhettek a sváb nemzetiség kultúrájába.
Anyák napi ünnepély iskolánkban
2013.május 3-án került megrendezésre iskolánk hagyományos Anyák
napi ünnepélye. Kicsik és nagyok izgatottan készültek az édesanyák
köszöntésére. Dallal, tánccal, színdarabbal és versekkel fejezték ki
köszönetüket, hálájukat. A sokszínű műsor mellett saját készítésű
meglepetésekkel is kedveskedtek.
Rózsa Józsefné

KEDVES SPORTOLNI VÁGYÓ FIATALOK!
Az elmúlt években sokat dolgoztunk azon, hogy az iskolaudvar biztonságos és
szép legyen. Sövényt telepítettünk, orgonát, szülők által adott díszcserjéket
ültettünk, melyeket a gyerekekkel közösen gondozunk.
Sajnos vandál módon a sövény egy részét kitapossák, az orgonát letördelik, a
lerögzített padot feltépik, a kerítés drótját rendszeresen felszakítják.
Reggelente üres üvegek, cigaretta csikkek vannak szétszórva az udvaron.
Egyszer sem kaptam ilyen üzenetet: „Elnézést kérek, véletlenül betörtem az ablakot.
Édesapám holnap megjavítja.”
A fenntartó nem fedezi a felújítások költségét!
Munkánk eredményeinek megóvása érdekében döntöttünk a zárt kapuk mellett. Sajnos
néhányan ezt sem veszik figyelembe, nyugodtan közlekednek a kerítés tetején. Pedig a kerítéssel,
a zárt kapuval meglévő értékeinket védjük! Vigyázzunk rá, amíg lehet!
Kérek mindenkit, tartsák tiszteletben a házirendünket!
Knieszné Virág Gizella
intézményvezető
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Egyházi hírek
„Boldog az az ember, aki az Úrban bízik. Olyan, mint a fa, melyet folyóvíz mellé ültettek, mely
idejében gyümölcsöt érlel.”
KATOLIKUS EGYHÁZ
EVANGÉLIKUS EGYHÁZ
Szentmisék:
Istentisztelet:
vasárnap: 9:45 órakor
A hónap 1. vas.
Úrnapján (jún.2.) 11:00
14 órakor
szerda, péntek: 17:00 órakor
A hónap 3. vas.
Az egyházi hozzájárulás
11 órakor
Lukácsné Terike néninél
Elérhetőségek
befizethető Tel.: 459-266
Koskai Erzsébet lelkész
Csibi Imre mágocsi
459-092,
plébános atya:
0630/587-4610
0630/322-0690
HIRDETMÉNY
Tisztelt Bikali Polgárok!
A komlói járási hivatal megkezdte
Bikalon
a
Hivatalban
az
ügyfélszolgálatot.
Ügyfélfogadási idő: kedd 8:00-9:30
Leggyakoribb ügykörök:
-közgyógyellátásra való jogosultság
megállapítása (alanyi, normatív)
-időskorúak járadék
-alanyi ápolási díj megállapítása
-egészségügyi ellátásra való jogosultság
-közlekedőképesség minősítésének
kezdeményezése.
Az
ügysegédek
a
megadott
ügyfélfogadási időn kívül is a lakosság
rendelkezésére állnak:
Bükösdi Zoltánné 584-000/4118
Kovácsné Szelmann Gyöngyi 584000/4453

Eladó vagy kiadó
családi házat, lakást,
nyaralót, termőföldet
keresek!
Ha Ön rendelkezik
bármelyikkel kérem,
hívjon!
0630/346-3333

Közkívánatra 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

KÉMÉNYSEPRÉS
BIKALON
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.

2013. május
Anyakönyvi hírek
születés
Megérkezett Juhász
Attila és
Lőbel Marianna
Zoé nevű kislánya

házasságkötés
Szalay Ferenc
házastársul vette
Schultz Ivettet.

Ficsor Zoltán
házastársul vette
Göndöcs Anikót.
Gratulálunk!

RENDEZVÉNYNAPTÁR
2013.
május 25.
Tóparti gyereknap
június 22.
Civil Szervezetek
Napja
július 27.
Falunap és
Mutasd meg
Magad!
augusztus 17.
Halászléfőző
verseny
és Focikupa
augusztus 20.
Ünnepi
megemlékezés
november 9.
Falusi disznótoros
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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
Tiringer Ernőné, fogadóóra az iskolában
szerdán 13-15 óra között.
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
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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
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: június 13.
Megjelenik 400 példányban – a lap ingyenes. Szerkesztő: Studer Zsófia Nyomtatás: Basámi Kft. Dombóvár
A megjelenő cikkek tartalmáért a kiadó nem vállal felelősséget.

