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Beköszönő
F. László Tibor
Húsvét
Megöntözlek mosolyommal,
lelkem minden virágával,
Krisztus feltámadt vasárnap,
elért minket a bűnbocsánat.

Az asztalon sonka, tojás,
friss, foszlós, fonott kalács,
pohárban a hegynek leve,
szívünk is jókedvvel tele.
Megilletlek rózsavízzel,
szívem teljes szerelmével,
ugye, elmúlni nem hagyod,
mit nekünk a boldogság adott?

Láthatjuk rügyezni a fákat,
van illata a virágnak,
megújul, éled a természet,
eloldalog az enyészet.

Testületi Hírek
1. Bikal Község Önkormányzat
Képviselő-testülete a falunapot 2015.
augusztus 22-én tartja.

5. Bikal Község Önkormányzat Képviselőtestülete 200.000 Ft értékben virágokat
vásárol a közterületekre.

2. Testületünk 80.000 Ft-os támogatással
segíti a gyermeknapi rendezvényt.

6. A képviselő testület április 10-ei
szavalóverseny díjazására 15. 000 Ft-ot
fordít.

3. Bikal Község Önkormányzat Képviselőtestülete 20.000 Ft-ért kupákat vásárol a
május 2-i focikupára.
4. Testületünk 80.000 Ft összegű
megbízási szerződést köt a kiszáradt fák
kivágására.

7. A testület a Föld napja alkalmából
rendezendő rajzpályázat helyezetteink
díjazására 20.000 Ft-ot fordít.
8. A testület elfogadta az avar és kerti
hulladék égetéséről szóló 4/2015. (IV.1.)
rendeletet. (lásd a következő oldalon, és a
teljes rendeletet a www.bikal.hu-n)
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FOGADÓÓRÁK

(más elfoglaltság esetén
a fogadóóra elmarad.
Ezért szíves elnézésüket
kérjük!)
Kőműves József
polgármester
hétfő
16:00 – 17:00
Borsi Viktor
alpolgármester
Csütörtök
16:00 - 17:00

ELÉRHETŐSÉGEK

Kőműves József
polgármester
0630/650-5943
e-mail:
onkbikal@axelero.hu
Borsi Viktor
alpolgármester
+36 30/654-6804
Brandt Vincéné
képviselő
0630/596-0528
Fehér Réka
képviselő
+36 30/534-7604
Maisch Norbert
képviselő
e-mail:
mnorbert76@freemail.hu

POLGÁRMESTERI
HIVATAL
DOLGOZÓI
dr. Markó Gábor
körjegyző Bikal:559-018
Kozár:459-101/ 13-as
mellék
Kubik Béláné ig. előadó
559-018
Jurasits Gyöngyi
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

PUCHNER BIRTOK RENDEZVÉNYNAPTÁR

ÁPRILIS-MÁJUS
4 elem
2015. április 11.
Lenyűgöző látványszínházi előadás az Élménybirtok színészeinek és lovasainak előadásában!
A tűz, a víz, a levegő, a föld elemeinek leleményes megjelenítése a 4 elem. Az előadás
ellenállhatatlanul magával sodor mindenkit, aki a nézőtérre ül. Ajánljuk mindenkinek, akik
hisznek a csodákban, a mítoszokban, a mágiában, a varázslatban.
Jegyár: 1.000 Ft/fő
Jegyár vacsorával: 4.500 Ft/fő
Jelentkezési határidő: a programot megelőző csütörtök 12:00
Élménybirtok
2015. április 11., 18., 25. 11:00-16:30
Tekintse meg a 2015-ös évad legújabb programjait nyitva tartási napjainkon: állatos mesejáték,
Atya ég már megint egy hazudozó életkép, Münchhausen báró kalandjai.
Ebben az évadban különleges kedvezményekben részesülhetsz, ha 5-én születtél, ha 5 éves
vagy, vagy ha az 5. házassági évfordulódat ünnepled. Igazold és nyereményben részesülsz!
Jegyár: 2.000 Ft/fő
Gyerekeknek kedvezmény!
Klipslágerek Gáspár Lacitól
2015. május 2. 20:30
Május első hétvégéjén Gáspár Laci énekel szállodánkban. Hallgassa meg legnépszerűbb
slágereit, a kellemes programot pedig kösse össze egy ínycsiklandozó vacsorával.
Jegyár: 2.000 Ft/fő
Jegyár vacsorával: 5.000 Ft/fő
A vacsora 19:00-től kezdődik.
Jelentkezési határidő: a programot megelőző csütörtök 12:00
A programokra előzetes bejelentkezés szükséges!
Részletes információk: www.elmenybirtok.hu , www.puchner.hu
Jegyrendelés: +36 72 459 546, 547

Tisztelt Bikaliak!

A képviselő-testület az avar és kerti hulladék nyílttéri égetésével kapcsolatban a
4/2015 (IV.1.) rendeletében úgy döntött, hogy a belterületi ingatlanokon a
szikkasztott, száraz fű, lomb, ág, gyökérmaradvány, szár, levél, kaszálék, és egyéb
növénymaradvány (kivéve: lábon álló növényzet) égetése vasárnap és ünnepnapok
kivételével megengedett.
Égetni csak szélcsendes időben, nagykorú felügyelete mellett, személyi és
vagyonbiztonságot nem veszélyeztető módon lehet. Az égetendő növényi hulladék
más hulladékot nem tartalmazhat.
Közterületen magánszemély nem égethet. A külterületi égetésre (pl. tarló) a fentiektől
eltérő szabályok vonatkoznak.
A rendelet a www.bikal.hu oldalon teljes terjedelemben elérhető.
Dr. Markó Gábor
jegyző
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Iskola és óvoda hírei
Ó
Óvvooddaa pprrooggrraam
mjjaaii m
máárrcciiuussbbaann::
03.09.-én fényképész készített ovisainkról
aranyos kis képeket a szülők részére.
03.12.-én Látogatást tett óvodánkban Stein
Mónika óvodavezető. Nagycsoportos
gyerekeink megmutathatták a leendő elsős
tanító néninek, Miklós Balázsné Andi
néninek és Makai Valéria igazgatónőnek,
hogy milyen ügyesek és okosak. Egy-egy
maguk által ültetett cserepes virággal
kedveskedtek a vendégeknek.
03.13.-án az iskolásokkal közösen emlékeztünk a március 15.-ei forradalom eseményeire, és ez alkalomból a
közeli parkba tűztük a gyerekek által készített nemzeti színű zászlókat.

IISSKKOOLLAA
T
Teecchhnniikkaa óórráákk kkiiccssiitt m
máásskkééppppeenn -- ppáállyyaaoorriieennttáácciióó
Az idei tanévben a technika órákon a
tananyagban szereplő foglalkozásokat,
különböző szakmák bemutatását helybéli,
illetve
meghívott
szakemberek
segítségével igyekeztem a gyerekek
számára érdekesebbé tenni. A tanév első
felében a fa feldolgozásának menetét
kísérhettük figyelemmel Csernik Frigyes
és felesége kalauzolásával. Februárban Schádt János autószerelő
műhelyében tettünk látogatást, majd vendégünk volt az iskolában Rózsa
József vállalkozó, aki az épületgépészet rejtelmeibe, a víz-, gáz-, és
központi fűtés-szerelés néhány szakmai fortélyába avatta be a 7-8. osztályos
fiúkat. A szakmák ilyen formájú megismertetésével nem csak a technika
tananyag életszerűbbé tétele, hanem a pályaválasztás megkönnyítése is a célom
volt. Köszönet a segítőknek!
Rózsa Józsefné (szaktanár)

Félévi táncbemutató
Március 6-án került megrendezésre a Kapronczai Alapfokú Művészeti
Iskola Egyházaskozári és Bikali növendékeinek 2014/2015 –ös félévi
táncbemutatójára. A táncosok nagy izgalommal várták a bemutató napját,
melyre nagyon szorgalmasan és keményen készültek. A félév során
elsajátították a Latin - amerikai táncok és az úgynevezett Standard táncok
alapjait, valamint különböző csoportos, azaz
formációs táncokat.
Az elsősöktől - akik az idei tanévben kezdtek
megismerkedni a társastánc alapjaival - egy
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bécsi keringőt, egy kinder rockyt, egy táncot a Kacsamesék zenéjére és a
Vukra, egy Kacsatáncot és egy Countryt láthattak. Bemutatták hogyan
sikerült elsajátítaniuk a Samba és a Cha-cha-cha alapjait. A második
osztályosok először kedvenc táncukat, a Makarénát adták elő, majd négy
latin amerikai táncot, Sambát, Cha-cha-cha-t, egy Rumbát, egy Jive-ot,
valamint egy polkát táncoltak. A haladó csoport előadásában is latinamerikai táncokat, a Cha-cha-cha-t, Rumbát, Jive-ot, és több Standard
táncot (Angol keringő, Tango) láthattak. A fináléban az összes táncos
közösen táncolt.
A táncbemutató során egy olyan műsorszámmal készültem, amely a táncosok számára is meglepetés volt.
Elvittem táncpartneremet, Várnai Zsófiát, hogy egy rövidke kis bemutatóval ajándékozzam meg
tanítványaimat és a nézőket.
Köszönet a segítő munkáért és támogatásért az általános iskola vezetőségének, és tanári karának, a
szülőknek és mindenkinek, aki valamilyen módon segítette, hogy eljusson a gyerekekhez ez a remek
művészet és sport. Valamint szeretnék köszönetet mondani a táncosoknak nem csak a remek műsorért,
hanem az eddigi kitartó és szorgalmas munkáért.
Pomaházi Tamás
Kapronczai Alapfokú Művészeti Iskola tánctanára

Szeretnénk köszönetet mondani iskolánk nevében Pomaházi
Tamás táncoktatónak az eddigi munkájáért és a színvonalas
táncbemutatóért!
Az iskola pedagógusai és tanulói

Látogatás az óvodákba és ovis szülői értekezlet
Hogy minél könnyebb legyen az iskola és az óvoda közötti átmenet a leendő
elsősöknek, ellátogattunk a környező óvodákba, ahol megismerkedhettünk a
nagycsoportosokkal. Az óvodások nagy izgalommal várták leendő elsős tanító
nénijüket, aki meglepetéssel (bábokkal) készült nekik. Megnézhettünk egy
foglalkozást, ahol örömmel mutatták meg a gyerekek milyen ügyesek már és mi
mindent tanultak és tanulnak az oviban.
Az iskolába készülő gyerekek szüleinek szülői értekezletet tartottunk az érdeklődő óvodákban. Bemutattuk
intézményünket, levetítettük az iskola életéről készült diasorunkat, majd bemutatkozott a leendő elsős
tanító néni (Miklós Balázsné), s elmondta iskolánk szokásrendszerét.
Miklós Balázsné
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Március 15-ei megemlékezés
Nemzeti ünnepünkről március 13-án, pénteken - a rossz időjárásra való tekintettel - a
tornateremben emlékeztünk meg. Az alsó tagozaton a 3-4. osztályos tanulók, míg a felső
tagozaton a 7. osztályosok adták az ünnepi műsort. A megemlékezés után Bikalon az
óvodások és az 1. osztályos tanulók zászlókat tűztek a parkban található kopjafához, míg
a 2-3-4. osztályos gyerekek az ünnepre készített dekorációval az iskolát díszítették.
Egyházaskozáron az iskolások megkoszorúzták a falu központjában található
emlékművet, az óvodások pedig letűzték a nemzeti ünnepre készített zászlókat.
Lacza Sándorné és Rózsa Józsefné

Nyílt nap
Március 17-én az alsó, március 18-án pedig a felső tagozaton tartottunk nyílt napot. Az érdeklődők mind a
két nap délig látogathatták az órákat, nézhették meg gyermekeiket az iskolában, tehették fel módszertani
kérdéseiket az órákkal kapcsolatban.
Miklós Balázsné
LEENDŐ ELSŐSÖKNEK NYÍLT NAP
Március 24-én tartottuk nyílt napunkat a leendő
elsősöknek és szüleiknek, akik először egy komplex órán
vehettek részt. Betekintést nyerhettek, hogyan is tudnak
már olvasni, írni és számolni az elsősök, milyen ügyesen
használják a szorobánt. Órán a nagycsoportosok neveit
olvasták, valamint le is írták azokat, aminek nagyon
örültek a gyerekek. A könnyebb számolásokban még
néhány óvodás is szívesen
részt vett. A tanulók kedvenc
dalukat is elénekelték, amire együtt táncoltak kicsik és nagyobbak
egyaránt. Szünetben az iskolásokkal együtt, a Happy-hét alkalmából
nyílt Itóka-bárban a negyedikesek frissítő citromos vízzel várták a
gyerekeket. A második óra a nagycsoportosok részére egy barkács óra
volt, ahol méhecskét készíthettek, amit boldogan vittek haza. Amíg az
ovisok kreatívkodtak, addig a szülők feltehették kérdéseiket. Szeretettel
várjuk a gyerekeket szeptemberben az iskolába!
Miklós Balázsné
Közérdekű közlemények

SVÁB BÁL BIKALON az UNTERROCK zenekarral a Bikali és az Egyházaskozári Német Nemzetiségi
Önkormányzatok közös szervezésében 2015. 04. 25-én 19 :00 a Puchner Kastély konferencia termében
FELLÉPNEK: Egyházaskozári Német Énekkar, Schwäbische Füße tánccsoport, Studer Lili
BELÉPŐ: 1.500FT
Jegyelővétel és asztalfoglalás:
Percz Lídia: 0630/911-9623
Szolga-Csernik Erika: 0630/435-9851

E
EB
BO
OLLTTÁ
ÁSS
Kötelező védőoltás április 16-án és 17-én 10-11-ig, pótoltás április 18-án 10-11-ig.
Helye: Önkormányzat udvara
Az oltás ára 3500 Ft kutyánként. Az eb tartási helyén végzett oltás 4000 Ft. A féregtelenítés kötelező, az ebek nagyságától
függően 10 kg-ként 100 Ft. Az ebek oltási könyvét mindenki hozza magával, az oltási könyv pótlása 200 Ft. Az ebek
veszettség elleni védőoltása kötelező, elmulasztása szabálysértési feljelentéssel és 50.000 Ft pénzbüntetéssel jár.
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Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2015/2016. tanévre történő általános iskolai
beíratásokra az alábbi időpontokban kerül sor a
Hegyháti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Egyházaskozár-Bikali Tagintézménye
2014. április 16. csütörtök: Egyházaskozár, 8.00-18.00óra
2014. április 17. péntek: Bikal, 8.00-16.00óra
Tanköteles, azaz 2009. augusztus 31-ig született gyermekét a szülő köteles a lakóhelye,
ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első
évfolyamára beíratni.
Szükséges dokumentumok:
-lakcímkártya
-gyermek taj kártyája
-óvodai szakvélemény
-születési anyakönyvi kivonat
-nyilatkozat a gyermek felügyeleti jogáról
-Nek adatlap az okmányirodából,
1400 forint a diákigazolványra

Intézményünk beiskolázási körzete: Bikal, Egyházaskozár, Tófű, Hegyhátmaróc, Szárász
Az Nkt. 72. § (2) bekezdése szerint a szülőt továbbra is megilleti a nevelési-oktatási intézmény szabad
megválasztásának joga, amellyel élve gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének
megfelelően, saját vallási, világnézeti meggyőződésére, nemzetiségi hovatartozására tekintettel szabadon
választhat iskolát.
Más körzetből érkező tanulóink számára a bejárási lehetőség biztosított.
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Egyházi Hírek
EVANGÉLIKUS EGYHÁZ
Istentisztelet:
A hónap 1. vas. 14 órakor
A hónap 3. vas. 11 órakor
Elérhetőségek
Koskai Erzsébet lelkész
459-092,
0630/587-4610

KATOLIKUS EGYHÁZ

Szent Anna templom
szentmisék:
vasárnap: 11:15
szerda: 17:00
minden 2. csütörtök : 17:00
A csütörtöki szentmise után beszélgetések a plébánián
Csibi Imre atyával.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
A Katolikus Karitasz nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtési
akciót szervezett a katolikus templomokban. Országszerte
több mint 180 tonna adomány gyűlt össze.
Egyházközségünk 25 tartósélelmiszer csomagot gyűjtött és
osztott szét. Köszönjük a házi segítségnyújtó szolgálat
munkatársának és az iskola pedagógusainak, hogy a
csomagok kiosztásában segítettek.

Húsvéti szentmise:
Nagyszombat 21:00

A könyvtár és az IKSZT hírei

2015. április
Anyakönyvi hírek:
elhunyt
Lakatos Péterné
Őszinte részvétünk a
gyászoló családnak!

születés

Felhívjuk régi és leendő olvasóink figyelmét, hogy új könyvek érkeztek
könyvtárunkba!

Kedves fiatalok!
Megváltozik az ifjúsági klub nyitva tartása. Április 10-től, péntekenként 19-óráig,
valamint szombatonként 14-18-ig várunk benneteket.
TERMÉSZETJÁRÓ SZAKOSZTÁLY HÍRE
Szakosztályunk április 18-ára túrát hirdet Abaliget és Orfű között. Indulás 7:30-kor
az önkormányzat elől. Jelentkezni Borsi Viktornál április 12-ig lehet.

megérkezett
Boros Zsolt és
Podány Zsófia
kisfia
Marcell Kristóf

SSz
za
av
va
allóóv
veerrsseen
nyy

Szeretettel várunk minden érdeklődőt idei szavalóversenyünkre, melyet
hagyományosan a helyi IKSZT közösségi termében tartunk, 2015. április
10-én 14:00-tól.

Majális

Szeretettel várunk minden bikalit május 2-án az önkormányzat parkjában
tartandó majálisunkra. A programban focikupa és egyéb ügyességi- és
sportrendezvények szerepelnek. A nőklub babgulyással várja az
idelátogatókat. Mindenkinek tartalmas szórakozást kívánunk!

valamint
Torma László és
Müller Csilla
kisfia
Bence Bálint

Gratulálunk!

Bikali Újság

8/8 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
Kemsei Kaludia, Sparasné Póth Mariann
szerda 13-14:30 Polg.Hiv. 389-163
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 (0-24)
0630/468-2566
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

2015. április

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
Bogyay 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
06/20/410-49-15 vagy
459-238 Szeifert Ibolya Béke u. 6
Figyelem!!!
Kezdődik a kertészkedés!
Boltunkban zöldség- és virágmagok nagy választékban
megtalálhatók. Cserepek, virágládák, virágföld, virágtápok és
kerti szerszámok, valamint húsvétra dekorációs kellékek és
ajándékok kaphatók. Folyamatosan bővülő árukészlettel
várunk mindenkit.
Vásároljon helyben, kényelmesen, kedvező áron.
Tiny Aprócikk Bolt

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

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

Bikali Újság

E- MAGYARORSZÁG
AZ ÖNKORMÁNYZAT TETŐTERÉBEN
H., K., Sz.,Cs: 12:30-16:30 P.: 8:00-12:00
A KÖNYVTÁR nyitva tartása
Hétfő – Csütörtök :
12:30-16:30
Péntek:
08:00-12:00
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 e-mailcímre
várjuk: bikaliujsag@freemail.hu - anyagleadási határidő: április 24.
Megjelenik 300 példányban – a lap ingyenes. Szerkesztő: IKSZT Nyomtatás: Basámi Kft. Dombóvár
A megjelenő cikkek tartalmáért a kiadó nem vállal felelősséget.

