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Kiss Jenő: Anyád szemében
Anyád szemében
ott a nap;
sugarai rád hullanak,
hogy nőj te szépen.
Anyád szemében
ott a hold,
beteg, ha voltál, rád hajolt
a lázas éjben.
Anyád szemében
ott a víz;
a könny, ha utad félre visz,
jaj! baj ne érjen...
Anyád szemében
ott a tűz:
ha csüggednél, szívedbe tűz,
lobogjon, égjen!

www.bikal.hu

Beköszönö

Isten éltesse
egészségben,
szeretetben a
bikali Anyukákat,
Nagymamákat,
Dédnagymamákat!
Studer Imre polgármester

Testületi Hírek
1. A Testület - 5.000 - 5.000 forinttal támogatta
az IKSZT két rendezvényének, a március 24-ei
műveltségi vetélkedőnek (Honfoglaló) és az
április
11-ei
szavalóversenynek
a
megrendezését.

A képviselő testület tagjai nagyrészt már
végiglátogatták a lakosságot. Köszönetünket
fejezzük ki mindazoknak, akik aláírták a
csatlakozási nyilatkozatot.
Külön
öröm
számunkra, hogy a lakosság nagy többsége
(néhány kivételtől eltekintve) a csatlakozás
2. A testület 5.000 Ft támogatást ad a komlói
polgári
védelmi
kirendeltségnek mellett döntött.
polgárvédelmi verseny támogatásához.
4. A polgármester április 18-án részt vett a
Sásdi Kistérség elnökségi-, majd az azt követő
3. Bikal Község Önkormányzata pályázatot
taggyűlésén.
nyújt be a DDOP-5.1.4-11 "Kistelepülések
szennyvízkezelésének
fejlesztése"
című
5. Április 12-én megtörtént a bikali szeméttelep
kiírásra. A projekt fontosabb adatai:
rekultivációs munkáinak átadása, átvétele.
A beruházás összköltsége: nettó 553.117.150 Ft
Ezúton is kérünk mindenkit, hogy a volt
Az igényelt támogatás összege: 497.805.435 Ft
szeméttelepre és környékére ne szállítsanak
A szükséges önerő összege: 55.311.715 Ft
hulladékot, mert az büntető eljárást vonhat
Az önerő biztosításának módja: lakossági
maga után. Vigyázzunk együtt környezetünkre!
hozzájárulás, Puchner Kastély hozzájárulása és
Kérjük, jelezzék, ha az említett területen
önkormányzati saját erő. A terv ez utóbbi 50 %valaki szemetet akar elhelyezni! Segítségüket
ára
(saját
erő)
EU
önerő-pályázat
köszönjük!
benyújtása.
Döntöttek a képviselők arról is, hogy a
6. A faluban május 4-én lomtalanítás lesz. A
lakossági
hozzájárulás
95.000Ft/ingatlan
részleteket az újság utolsó oldalán olvashatják.
legyen.
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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
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

RENDEZVÉNYNAPTÁR
június 23.
Civilek Napja
július 28.

Falunap

augusztus 18.

Halászlé főző
verseny
és labdarúgókupa

augusztus 20.

Ünnepi
megemlékezés

november 10.

Falusi
disznótoros

2012. április
KÖSZÖNJÜK azok segítségét, akik
részt vettek a tavaszi szemétszedésben,
segítettek szebbé, tisztábbá tenni
falunkat, környezetünket.
rendezőség

A képviselőtestületek soron következő nyilvános ülései
( az időpont változtatás jogát fenntartjuk)
Bikal Község
máj. 14.
jún. 11.
júl. 9.
aug. 13.
Képviselőtestülete
17 óra
17 óra
17 óra
17 óra
Német
Önkormányzat

máj. 7.
17 óra

jún. 4. 17
óra

júl. 4.
17 óra

aug. 6.
17 óra

Köz-Tér-Háló a családokért
2012 januárjában indult útjára a 32 hónapon át tartó projektünk,
amely 11 kistelepülésen igyekszik segítséget nyújtani a családoknak
a jobb életminőség elérése érdekében.
Közösségi és csoportos alkalmak:
motivációs tréning, munkaerő-piaci tréning, álláskeresési technikák tréning, önsegítő
csoport, „Kézenfogott családok” képzési program (takarékos, ésszerű családi
gazdálkodás, egészséges életmódra, korszerű táplálkozásra, a családi értékek
védelmére és a gyermeknevelési ismeretek bővítésére, az otthoni ápolásra való
felkészítés)
Gyakorlati képzések:
Hasznos ismeretek a ház körül és a kertben, alapvető építési, javítási technikák
férfiaknak, A családfők otthonaik karbantartásához, felújításához, udvaruk rendben
tartásához kapnak ismereteket, új tudást., Háztartási praktikák nőknek, „A családi
tűzhely melegének megteremtése”, Ezzel szeretnénk segíteni, hogy az anya tudjon
minta lenni, biztonságot adni, bővüljenek a háztartási és életvezetési ismeretei, s
ezzel javuljon a családja helyzete., Alapvető számítástechnikai alapismeretek a
számítógép használattal összefüggő előnyök felismertetése és elsajátítása
A családi mentor információval, folyamatos elérhetőséggel áll a bekapcsolódó
családok rendelkezésére.
Bikalon a családi mentor: Tóth Georgina. Telefonon (+36 30 411 5390)
hétköznapokon 8-16 óráig lehet elérni.
A irodánk telefonszáma: +36 72 560-144, e-mail: info@kozterhalo.hu
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Civilek Hangja – Nyugdíjasok és Faluszépítök
Kedves Olvasóink!
Előző
számunkban
ígérteknek
megfelelően
beszámolunk a Faluszépítők 2011-es évben végzett
munkájáról, a költségvetési adatokról, valamint az
idei
év
terveiről
lehetőségeiről.
Amint az közismert szoros együttműködésben
végezzük munkánkat a Nyugdíjasokkal. Tagságunk
közel
fele
nyugdíjas
is.
Önkormányzati
támogatásunkat a mágocsi Takarékszövetkezeten
keresztül kapjuk. Az éves programjaink így erősen
egybefolynak, bár a Klub önállóan adott számot
munkájáról,terveiről
a
márciusi
újságban...
Most mi is ezt tesszük, megjegyezve,hogy támogatási
igényünk kedvező elbírálása érdekében adatainkat
az Önkormányzatnak is leadtuk.
A 2011-es év folyamán - takarékosan gazdálkodva - a
2012-es feladatokra tartalékoltunk. A működési
költségeken túl, festékre,szerszámokra, névtáblára
költöttünk. Jutott összeg a virágosításra és civil napi
költségekhez való hozzájárulásra.
Kiadásaink:
-Telefon és irodaszerre
29.940.-Ft.
-Névtáblára
17.700.-Ft
-Szerszámok,festékszóró
25.490.-Ft
- Utazási költségekre
5.922.-Ft
- Virágosítási jutalmakra
8.100.-Ft
- Civil napi
rend.támogatása
5.000.-Ft
összes kiadás:
92.152.-Ft
összes bevétel:
92.152.-Ft
(Önkorm.tám.:90.000.-maradvány:2.152.-Ft
A
2012-es
évre
Önkormányzatunk
-az
igénylésünknek megfelelően- ismét 90.000.-Ft-os
keretet biztosított, amelyet ezúton is tisztelettel
megköszönünk...
A 2012-es évre tervezett kiadásaink:
-Működési költségekre:
50.000Ft
-Pályázati célokra
150.000Ft
-előkészítésére
15.000Ft
Bevétel összesen:
215.000Ft
Kiadások összesen:
215.000Ft
Bevételeink az önkormányzati támogatásból és
saját
bevételekből,
valamint
tartalékokból
adódnak.
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a Hegyháti Intézményi Társulás pályázatot hirdet
a Hegyháti ÁMK Egyházaskozár-Bikal Egységes
Óvoda-Bölcsödéje intézményegység vezető
(magasabb vezető) beosztás ellátására.
benyújtási határidő: május 9.
További információ:
Hegedűsné Paholik Márta Tel.: 451-128

Kedves Bikaliak!
Feladataink között hangsúlyosan szerepelnek a
virágosítással kapcsolatos feladatok, elképzelések.
Szeretnénk mi is, ha egyre többen vállalnának
virágládákat-öntözésre, gondozásra.
Ismét értékeljük a virágos és gondozott portákat. A
tavalyi 5 jutalom helyett 10 darabra biztosítunk
fedezetet! Kérjük a virágot szeretőket, hogy hívják fel
figyelmünket egy-egy jutalmazásra érdemes portára !
PÁLYÁZATI kiírásunkra vonatkozóan javasoljuk,
hogy meghatározatlan időre toljuk ki a pályázati
határidőt! Minimum addig, amire eldől, hogy a
szennyvíz beruházási pályázatunk befogadásra került
és megépülhet az új tervek szerinti elképzelés...
A módosítást az indokolja, hogy az újabb tervben a
tisztítómű a régi sportpályán kerülne megépítésre,
amely viszont a sasé-i rétek keleti része és szerepel a
hármas pályázati feltételek között.(mezőgazdasági,
falusi turizmus és szennyvíztelepi változat).
Ebben az esetben az ésszerűség azt kívánná, hogy
akár az egész 13 ha,de legalább annak a fele, a leendő
szennyvíztelep részeként funkcionáljon,illetve ahhoz
kapcsolódjon a későbbiekben.
A kérdés az,hogy az Önkormányzat lát-e fantáziát
ebben a lehetőségben? Mert ebben az esetben
kisajátítási eljárással meg kellene szereznie ezeket a
területeket
és
közcélokra
hasznosítani...
Addig is amíg a nagy kérdések eldőlnek, foglalkozni
lehetne ennek a területnek a vízrendezésével, amelyre
egyébkén is szükség lenne a területünket sújtó
"nagyvizek"
kártételének
csökkentésében...
Remélni merjük, hogy a mostanság emlegetett
"vízrendezési" tervekben szerepelni fognak ezek a
gondok is.
Zárásul minden kedves Olvasónknak jó erőt és
egészséget kívánunk, sok szeretettel:
Bikalon,2012. április hó 16-án.
Horváth Feri bá és Marika néni.

KERESÜNK
olyan személyt, aki szívesen vállalná, hogy a
Faluházat az előre bejelentkező vendégeknek
bemutatja, a Faluházat rendben tartja.
Érdeklődni, jelentkezni Studer Imrénél lehet
06/30/233-6767
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Az iskola hírei
Rímstaféta
Április 11-én iskolánkban megemlékeztünk a magyar költészet napjáról. Egy új kezdeményezéssel
ünnepeltek a Hegyháti Ámk tagintézményei, melynek elnevezése rímstaféta volt. Minden óvodás
csoport és iskolai osztály verset mondott, és a stafétabotra szalagot kötött, melyen az elmondott
művek címei szerepeltek. A délután folyamán az Egyházaskozár-Bikali iskola diákjai a bikali
IKSZT által meghirdetett költészet napi szavalóversenyen vettek részt.
Húsvéti kézműves délelőtt
A tavaszi szünet előtti utolsó napon Húsvétváró kézműves
foglalkozást tartottunk az alsó tagozaton. Minden kisdiákunk
készíthetett valamilyen kézműves terméket, ami a húsvéti népi
hagyományokhoz kapcsolódott.
Duatlon
A komlói Hélix Sportegyesület rendezésében idén is megrendezésre került a
kisiskolásoknak hirdetett duatlon. Mint minden évben, iskolánkat idén is a
negyedik osztály tanulói képviselték a megmérettetésen. A 800 méteres
futásból és 25 méteres úszásból álló versenyen szép részeredmények születtek,
de a végeredményről csak a pécsváradi és a magyarhertelendi fordulók
megrendezése után tudunk beszámolni. Addig is keményen készülünk, hogy
minél jobb helyezést tudjunk elérni.
Tanulmányi versenyek
A tavasz hónapjai az iskolások életében a tanulmányi versenyek idejét is jelenti. Iskolánk számos
tanulója részt vett, illetve részt fog venni a területi megmérettetéseken. Sokan készülnek az alsó
tagozatosok közül a dombóvári Dombó Pál Tanulmányi Versenyre, illetve a mágocsi területi
matematika és magyar versenyekre. A felső tagozatosok a vásárosdombói Maratoni Mindentudó
versenyre készülnek.
Továbbképzések az iskolában
Április hónapban az egész tantestület továbbképzésen vett részt. A 30 órás képzés keretén belül új
ismeretekkel gazdagodtunk. A tanfolyam témája a részképességek fejlesztése, és a
memóriatechnikák alkalmazása volt.
Nyírő Roland
SZERETETTEL ÉS TISZTELETTEL HÍVJUK
AZ ÉDESANYÁKAT, NAGYMAMÁKAT
ÉS MINDAZOKAT, AKIK SZÍVESEN
ÜNNEPELNEK VELÜNK

ANYÁK NAPI
MŰSORUNKRA.
IDELYE: MÁJUS 4. PÉNTEK 17 ÓRA
HELYE: EGYHÁZASKOZÁRI
SPORTCSARNOK
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Egyházi hírek
„Bármit tesztek, ha csak annyit, hogy átsegítetek valakit az utcán, azt Jézusnak
teszitek.” Teréz Anya
KATOLIKUS EGYHÁZ
EVANGÉLIKUS EGYHÁZ
Szentmisék:
Istentisztelet:
vasárnap: 9:30 órakor
A hónap 1. vasárnapján
szerda, péntek: 17:00 órakor
14 órakor
péntekenként keresztút
A hónap 3. vasárnapján
Studer Zsófia 06/30-358-7564
11 órakor
Elérhetőségek
Koskai Erzsébet lelkész
459-092, 0630/587-4610

Csibi Imre mágocsi
plébános atya: 0630/322-0690

Könyvtár és IKSZT hírei
Szavalóverseny
Április 11-ről, József Attila születésének idén 107. évfordulójáról, a magyar költészet
napjáról (melyet már 1964 óta minden évben április 11-én ünnepelnek meg
Magyarországon), kis iskolánk diákjai szavalóverseny keretében emlékeztek meg. A
programnak az IKSZT közösségi terme adott otthont. Köszönjük mindazok
részvételét, akik aktív tényezői voltak a verseny megvalósulásának. Külön köszönöm
a két zsűri tag – Wágner Antal és Nyírő Roland - munkáját.
A nevezők két kategóriában indultak. Az egyik a 6 és 10 év, a másik a 11 és 14 év
közöttiek csoportja volt. Az alsós tanulók küzdelmének 3. helyezettje Lovas Martin,
2. helyezettje Nagy Szimonetta, győztese pedig Urbán Hajnalka. A felsősök csatáját
szoros eredményben Kmetty Beatrix nyerte meg. Második helyen Németh Zsolt,
harmadikon Sőre Balázs végzett. Gratulálunk minden helyezettnek, az összes
nevezőnek, valamint felkészítő tanáraiknak. Reméljük mindezzel egy új, és gazdag
jövőjű hagyomány alapjait raktuk le.
A természetjáró szakosztály hírei
Sajnos a nem megfelelő időjárási körülmények miatt az április 14-re meghirdetett
túra elmaradt. Új időpontja április 30. 8:00. Indulni az önkormányzat előtti
parkolóból fogunk. Kérem mindazokat, akik jelentkeztek a természetjárásra, az új
időpontra való tekintettel ismét jelezzék részvételi szándékukat a 06/30-654-6804es mobilszámon, vagy a könyvtárban, Borsi Viktornál.

Kérés
ELLOPTÁK A TÁSKÁMAT április 22-én a szentmise alatt a sekrestyéből, Bikalon.
Kb 9:45-10:00 óra között. Valaki úgy látta, mintha egy ősz hajú, idősebb, barna
kabátos ember nyitott volna be a sekrestyébe. A táska: nagy barna bőrtáska. Benne:
pénztárca (sötétbarna) minden iratommal. kb 3.000Ft értékben Alexandra utalvány,
melyet Dombóváron állítottak ki 2011. dec. 23-án. Egy vörös könyv: A világi
lelkipásztori kisegítők kézikönyve, néhány papír, hittannapló. határidőnapló, egy
kicsi kék nyugtatömb az egyházi hozzájárulásokról (még üres) ráírtam az elejére,
hogy Hegyhátmaróc 2012, és minden oldalon le van pecsételve a plébánia
bélyegzőjével, továbbá a plébánia kicsi bélyegzője. Senki ne adjon egyházi
hozzájárulást, bármilyen célra adományt lepecsételt nyugta ellenébe se, csak
Lukács Terike néninek, Bikalon csak ő szedheti a hozzájárulást.
KÉREM, HOGY AKI EZEK KÖZÜL BÁRMELYIKET VALAHOL MEGTALÁLJA,
KERESSEN! KÖSZÖNÖM! Studer Zsófia (30/358-7564)
VIGYÁZZON MINDENKI, MINDENHOL AZ ÉRTÉKEIRE!

2012. április

Anyakönyvi
hírek
HÁZASSÁGKÖTÉS
Lenge Tibor
feleségül vette
Somoskői Évát
GRATULÁLUNK!

------------------HALÁLOZÁS
Rózsa
András
ŐSZINTE
RÉSZVÉTÜNK!

------------------MEGEMLÉKEZÉS
Urbán Mihály
1935.-2011.
"Valakit várni, ki
nem jön többé
Valakire emlékezni
örökkön-örökké
Pihenése fölött
őrködj Istenem
Csendes álmát ne
zavarja semmi sem
Szivünkben
megmarad szép
emléke
Legyen áldott, és
békés örök
pihenése!"
Fia, Zoltán és
családja
------------------KÖSZÖNJÜK
mindazoknak
(nyugdíjas társak,
képviselők,
polgármester úr,
ismerősök, rokonok),
akik március 4-én
eljöttek az
evangélikus
templomba, hogy 50.
házassági
évfordulónkon
örömünkben
osztozzanak.

Kriszt Henrik és
Margit
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KÖZÉRDEKŰ
TELEFONSZÁMOK
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
POLGÁRÖRSÉG
Hoffer Lajos: 459-599, 06/30/270-9342
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- HIBABEJELENTÉS 06/8020-5020
EON GÁZ- HIBABEJELENTÉS 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 70/204-2323
Tóparti ABC és Bisztró 459-202
Ifjúság Presszó Wieder Csaba 30/901-6906
Club Bikal Kiss Szabolcs 30/483-9257

Bikali Újság

2012. április

A BIKAL NONPROFIT KFT SZOLGÁLTATÁSAI
szennyvízszippantás
(ezek az árak csak Bikalon érvényesek):
lakossági: 3.000Ft, közületi: 4.500Ft
jármű bérleti díjak: utánfutó: 2.200Ft/nap
sörpad garnitúra bérleti díj:
1 garnitúra (2 pad, 1 asztal) 500Ft/nap
Ház körüli munkák: 1.000Ft/óra

ÜGYFÉLFOGADÁS!
Munkanapokon: 8:00-12:00 Tel.: 559-006
Bogyai Gábor ügyvezető: 0630/748-1581

VIRÁG és jó minőségű IMPORT
HASZNÁLT RUHA.
Hétfőtől- Szombatig 8-17óráig.
06/20/410-49-15 vagy 459-238
Szeifert Ibolya Béke u. 6

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

TAVASZI LOMTALANÍTÁS!!!!
MÁJUS 4. PÉNTEK
Ne készítsen ki: -építési törmeléket, -állati tetemet, zöldhulladékot, -veszélyes hulladékot (akkumulátor,
gumiabroncs, növényvédőszeres-festékes doboz stb), elektronikai hulladékot (TV, hűtőszekrény stb.)
A lomok kikészítésének módja:
A hulladékot május 4. reggel 6 óráig kell kihelyezni úgy,
hogy a tisztaság megóvása érdekében a szóródó anyagok
gyűjtődobozba vagy zsákba kerüljenek.

Tóparti Bisztró
Továbbra is kapható pizza, hamburger és
melegszendvics. Kedvező árakkal és finom
pizzával várunk mindenkit! Tel.: 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: május 17.
Megjelenik 400 példányban – a lap ingyenes. Szerkesztő: Studer Zsófia Nyomtatás: Basámi Kft. Dombóvár

