Bikali Újság
www.bikal.hu

2015. október

Testületi Hírek
1. Bikal Község Önkormányzata úgy döntött, hogy
felújíttatja a temető felé vezető út kastély melletti
szakaszát. Ez az aszfaltozási feladat eddig csak
tervekben szerepelt, most megvalósult.
2. Képviselőtestületünk elhatározta, hogy a
szennyvíztelepre vezető utat is rendbe teszi. Az út
nagyon rossz állapotban van, ezért eljött az ideje a
felújításnak, a vízelvezetés megoldásának.
3. Testületünk elfogadta a Komlói Járás
Esélyegyenlőségi Programtervét.
4.
A
képviselő
testület
elfogadta
a
gyermekétkeztetésről
szóló
polgármesteri
beszámolót. Mint Kőműves József elmondta, a
kozári konyha üzemeltetőjével 2 éves szerződést
kötöttünk, s rögzítésre kerültek az esetleges
minőségi és mennyiségi kifogások kezelésének
szabályai is.
5. Községünk testülete pályázati felhívást tesz közzé
a helyi vállalkozások támogatására. Adatlap a
hivatalban kérhető.
6. Testületünk elfogadta a szociális célú tűzifáról
szóló rendeletet, és közzéteszi a pályázati felhívást.

A beadási határidő november 16. (adatlap az
újságban)
7. Önkormányzatunk és a Német Kisebbségi
Önkormányzat 2015. november 14-én megrendezi
Falusi Disznótoros rendezvényét. A képviselők
átbeszélték az elvégzendő feladatokat.
8. Testületünk jóváhagyja a Tenkesvíz Kft. és a
Baranya Víz Zrt. összeolvadását.
9. Képviselók úgy döntöttek, hogy óvodánkban is
elindítjuk a játékos kézilabdázást. A gyerekek az
órákon szivacs kézilabdával játszanak, s tanulják az
alaplépéseket is. Reményeink szerint ez sokat fog
segíteni nekik abban, hogy mozgáskoordinációjuk
javuljon, s sokat ügyesedjenek. Az órákat
szakképzett edző tartja.
10. Községünk testülete az iskola Bozsik Gyermek
Intézményi Programját is támogatja. Ehhez tíz
hónapon
keresztül
a
szakképzett
edző
foglalkoztatását biztosítjuk. Az idei évben az 1-2
osztályos gyerekek képzésével indítottuk el a
programot.
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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

PUCHNER BIRTOK RENDEZVÉNYNAPTÁR
OKTÓBER

ELÉRHETŐSÉGEK

Mesekocsi Színház - Az igazságtevő nyúl

Kőműves József
polgármester
72/559-005
e-mail:
onkbikal@axelero.hu

2015. október 23. 16:30

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
JurasitsGyöngyi
adóügyi e. 459-205

Vidám, zenés és interaktív meseelőadás, mely valódi színházi élményt
nyújtva, szórakoztatva hívja fel a kisgyermekek figyelmét az alapvető
emberi értékekre.
Jegyár (4 éves kortól): 500 Ft/fő
A programon való részvételhez előzetes bejelentkezés szükséges.

Programok az őszi szünetben
2015. október 27., 29. 11:00-16:00
Egy hét távol az iskolától? Tölts nálunk egy napot, hogy valódi középkori
kalandokban lehessen részed! Élménybirtokunk kedden és csütörtökön is
várja az időutazó nebulókat és családjukat.
Jegyár: 2.000 Ft/fő
Gyerekeknek kedvezmény!

Halloween-i Élményprogram
2015. október 31. 11:00-17:00
Kihagyhatatlan halloweeni élményprogram: ragadozó madarak röpte, középkori
ítélkezés és boszorkánymágia!
Jegyár: 2.000 Ft/fő
Gyerekeknek kedvezmény!

Ügyfélfogadás:
Hétfő-Csüt.: 8:00-16:00
Péntek: 8:00-12:00

A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

Pénztári nyitva tartás:
Hétfő.: 8:00-15:30
Péntek: 8:00-11:00

Részletes információk: www.elmenybirtok.hu ,www.puchner.hu
Jegyrendelés: +36 72 459 546, 547
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Iskola és óvoda hírei
A BikaliÓvoda őszi programjai:
Szeptemberben megkezdődött az új nevelési év az óvodánkban, a gyerekeket egy ízlésesen felújított
csoportszoba és mosdóhelység várta, melynek nem csak ők, hanem az ott dolgozó felnőttek is
örvendhetnek. Köszönjük!
A nyáron sem unatkoztunk, igyekeztünk a gyerekek mindennapjait emlékezetessé tenni a közös
medencézésekkel, kirándulásokkal, fagylaltozással és szívesen vállaltuk a felkérést a falunapra, ahol
óvodásaink megmutathatták tánctudásukat is.
Alig kezdődött el a nevelés az óvodában, máris sok programon vehettek részt kis és nagy ovis
gyermekeink.

Szeptember:
-09. 14. „Mesterségek tárháza” nevezetű kiállítást nézhettünk
meg Mágocson, ahol a Baba múzeumot is megtekinthettük a
program zárásaként.
-09.15. Kati daduséknál almaszüreten voltunk
-09. 21. Kukoricát törtünk Kati dadus édesanyjánál
-09. 22. Megkezdődött a kézilabdaedzés az oviban

Október:
- 10. 01. Az elsősök színvonalas kosztümös mesejátékát tekinthették meg óvodásaink, köszönjük
nekik a kedves kis előadást!
-10. 05. Diót szedtünk Puchner Eszterkééknél
-10.
06.
„Erntedankfest”
alkalmából
ellátogattunk
Egyházaskozárra az Evangélikus templomba megtekinteni az
oltár elé összehordott zöldségeket, gyümölcsöket, terményeket,
terméseket.
-10. 05.- 10. 09. Tartjuk „Tökös” hetünket az oviban, melyre a
gyerekek ötletes tökből készült lámpásokkal, dísztárgyakkal készültek. Ezen a héten
megismerkedhetnek a tök tulajdonságaival, felhasználhatóságával, tökös énekekkel, versekkel,
mesével és a hét végén közösen sütünk tökös muffint a gyerekekkel, ami nagy kedvencük. A
szülőknek köszönjük az együttműködő segítségüket!
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Tanévnyitó – becsengettek!
Szeptember 1-jén 9 órakor tartottuk tanévnyitó
ünnepségünket. A szerepet vállalt tanulók előtte
szorgalmasan jártak be az iskolába gyakorolni,
próbálták ki milyen lesz mikrofonba beszélni. Az
ünnepélyen a főszerep az óvodából elballagott
gyerekeké volt, akik még az óvó nénijük kíséretében
érkeztek. A kicsik egy-egy verset mondtak és
közösen
énekeltek.
Ezt követően
az
óvónők
átadták az első osztály tanító nénijének, Miklós Balázsnénak az
óvódából elballagott gyerekeket, akik attól a naptól kezdve igazi
iskolássá lettek. Köszönjük a szerepet vállalt diákoknak a
felkészülést, az óvónőknek pedig volt nagycsoportosaik
felkészítését!
Miklós Balázsné

Elsősök
Idén az első osztályban 18 gyermek kezdte meg tanulmányait. A
kicsik 9 településről érkeznek: 1 tanuló Bikalról, 5
Egyházaskozárról, 1 Nagyhajmásról, 1 Szárászról, 4 Lengyelről, 1
Hegyhátmarócról, 3 Tófűről, 1 Szászvárról és 1 Kárászról.
Miklós Balázsné

Mozdulj!
Idén 2015. szeptember 15-én, Mágocson került
megrendezésre
intézményi
sportnapunk,
a
Mozdulj!,
melyen
iskolánkból
az
alsó
tagozatosoknak volt lehetőségük részt venni. A
mágocsi iskolából indulva, osztályonként mentünk
állomásról-állomásra és teljesítettük a kapott
feladatokat, mint pl. puzzle a város nevezetes
szobrairól, emlékműveiről; teszt kitöltése az
egészséges életmóddal kapcsolatosan; képkeresés
és sportok megnevezése; ügyességi feladatok. A legeredményesebb csapatunk a bikali 2. osztály volt,
akik az első helyen végeztek! Gratulálunk nekik!
Miklós Balázsné
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Bóbita előadás
2015. szeptember 21-én a Bóbita Bábszínház előadója járt
nálunk. A műsor során különböző népi hangszerrel
ismerkedhettünk meg.

Kerékpárok, távcsövek, LEGO robotok…
A TÁMOP 3.1.4.-C pályázat keretein belül intézményünk hozzájutott 5 db
kerékpárhoz és a hozzá tartozó kellékekhez, távcsövekhez, lépésszámlálóhoz,
túratérképhez és 5 db LEGO Mindstorms
programozható robothoz. Minden eszköz igen
hasznos a mindennapi munka során.
Távcsöveinket már az Ökotáborban ki is tudtuk próbálni. A kerékpárok
pedig az októberi rendőrség által szervezett ügyességi Kresz vetélkedőn
lesznek először használva. Mind pedagógusaink és diákjaink nagy
örömmel veszik birtokba ezeket.
Makai Valéria
Ökotáborban voltunk
2015. szeptemberben iskolánk tanulói egy hetet
tölthettek az alsómocsoládi Turisztikai Központban a
TÁMOP 3.1.4.C pályázatnak köszönhetően. Alsós és
felsős diákjaink rengeteg élménnyel térhettek haza.
Programjaink
között
szerepelt
túra az erdőben
Rigac Jancsi nyomában, a repülőgép szimulátor kipróbálása,
planetárium látogatás, kenuzás a tavon. Szabadultunk a szabaduló
szobából, gyógynövényekkel és ásványokkal ismerkedtünk. A
tempó igen feszített volt, kellemesen elfáradtunk, de az, hogy a
tanórákat a szabadban tölthettük és játékosan tanulhattunk
mindennél többet ért. Köszönjük Kmettyné Győri Szilviának a sok
segítséget!
Iskolánk pedagógusai és diákjai
A gyerekek egészséges táplálkozásáért
Iskolánk a 2015/2016-os tanévben is részt vesz az
iskolagyümölcs és iskolatej programban, így támogatva a
gyerekek egészséges étkezését. Tanulóink kapnak friss
gyümölcsöt, zöldséget, tejet, joghurtot és kefírt.
Együnk minden nap zöldséget és gyümölcsöt!
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KÖSZIKÁVÉ
Idén szeptember 25-én került megrendezésre az országos
népszerűségnek örvendő akció, a KÖSZIKÁVÉ. Az ötletet a
pécsi Dóri Háznak a rákbetegeket támogató szervezet
nemzetközi kampánya adta. Iskolánk is csatlakozott: a
gyerekeknek kakaót, a felnőtteknek kávét kínáltunk és a beteg
gyerekek javára fordítottuk az adományokat! Köszönjük
mindazoknak, akik részt vettek a KÖSZIKÁVÉ akcióban!
GebhardtnéBacher Adrienn

Diáksport Nap
Iskolánk idén csatlakozott először a Diáksport Nap rendezvényhez.
A tanulók igen lelkesen várták a pénteki napot (szeptember 25.),
melynek első megmérettetése a 2015 méteres futással kezdődött. A
pálya az iskola körül lett kijelölve, és a szemerkélő eső ellenére az
összes induló tanuló és tanár becsületesen teljesítette a távot.
Vizesen, elázva, de lelkesen telt a program első fele. Az időjárás
továbbra sem kedvezett számunkra, ezért átalakítottam a tervezett
sport programokat, így a tornateremben egy akadálypálya leküzdésére került sor, amelyen szintén
iskolánk összes tanulója és tanára kipróbálta ügyességét, bátorságát. Az idő további részét is a
tornateremben töltöttük. Egy gyors átrendezés után, a diákok 3 sportágban mérhették össze tudásukat. A
mérkőzések három asztalitenisz asztalon, illetve egy kispályás floorball pályán folytak. De a futball
szerelmesei sem maradtak pálya és labda nélkül. Az esős délutánon remekül éreztük magunkat, mindenki
megtalálta a neki tetsző mozgásformát és aktívan, mozgással, valamint sok élménnyel töltöttük ezt a
péntek délutánt.
Jakab Ágota

A zene világnapja - Október 1.
Életünket átszövi a zene, a bölcsőtől a sírig. A zene, ami az ember legősibb kifejezési formája, amely
ősibb, mint a nyelv. Még írni se tudott az emberiség, amikor a hang és a szó hatalmába kerítette. Az
UNESCO Nemzetközi Tanácsa Yehudi Menuhin kezdeményezésre emelte október 1-jét A Zene
világnapja rangjára. Ez a nap a zeneművészet legnagyobb alakjaira emlékeztet, segíti a különböző
kultúrák zenéinek jobb megismerését. A Zene világnapján aktív művelői voltunk mi is a zenének. Ács

7/14 oldal

Bikali Újság

2015. október

Péter 5. osztályos tanuló gitáros hangszerbemutatóját élvezettel figyelték társai. Albert Endre tanár bácsi
pedig a dorombot, mint hangszert szólaltatta meg és mesélt eredetéről és a hozzá tartozó hiedelmekről.
Nagyon jól éreztük magunkat ezeken a rendhagyó ének- zene órákon és sokat tanultunk belőle.

,,A zene ott kezdődik, ahol a szó hatalma véget ér.” (Claude Achille Debussy)
Makai Valéria
Idősek napi műsor és látogatás az óvodákba
Az Idősek napja alkalmából idén az első osztályosokkal készültünk műsorral. Először az egyházaskozári,
majd az alsómocsoládi idősekhez látogattunk el, ahol előadtuk A gomba alatt című mesét és versekkel
köszöntöttük a szépkorúakat. Ezt követően süteménnyel, rágcsálnivalóval és teával kedveskedtek a
tanulóknak. Elmentünk a kozári és a bikali óvodába is, ahol szintén bemutattuk a tanult színdarabot, amit
az óvodások nagy érdeklődéssel és örömmel fogadtak. Ezután közösen énekeltünk magyarul és németül
egyaránt.
Miklós Balázsné

Október 6. az iskolában
Az aradi vértanúkról miden évben megemlékezünk immár hagyományosan, külön a felső- és külön az
alsó tagozaton is. Egyházaskozáron az ötödik osztály tartott rövid műsort a tornateremben, ahová
meghívták a nyugdíjas klub tagjait, valamint az óvodásokat is. Bikalon pedig a harmadikosok szerepeltek
az iskola aulájában. Mindkét helyszínen gyertyát gyújtottak a gyerekek a hősök emlékére. Hermann
Brigitta tanárnő a felsőben, Rieger Éva tanító néni pedig az alsóban szervezte meg a műsort.
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Mezei futóverseny
2015. október 12-én, Sásdon került megrendezésre az atlétika mezei futóbajnokság elődöntője, ahol 6
iskola, 160 tanulója, 3 korcsoportban mérte össze kitartását 1,0 km-től-2,5 km-ig. A mi iskolánkból 26
tanuló állt rajthoz, és a kissé őszies hideg sem volt akadály
versenyzőinknek, akik szép helyezésekkel büszkélkedhettek az
eredmény hirdetést követően. De lássuk őket név szerint:
II.Korcsoport lány: Halmos Vivien

I. HELYEZÉS

III.Korcsoportfiú : Molnár Bálint

II. HELYEZÉS

IV.Korcsoport lány:Gärtner Kinga

II. HELYEZÉS

III.Korcsoport fiú csapat (Molnár Bálint, Tulunger
Zoltán, Boros Zoltán, Ács Péter, Cseh Benjamin)
HELYEZÉS
IV.Korcsport fiú csapat (Gärtner Csaba,
Benedek,
Nagy
Péter,
Gábor)
III.HELYEZÉS

I.

Kertész
Darai

Az egyéni első 3 helyezett, illetve a csapat I. helyezettek képviselik
iskolánkat a megyei döntőn, amely 2015.10.20-én, Pécsett kerül
megrendezésre.
Jakab Ágota
Rómeó és Júlia – 2015. október 15.
500 előadáson és 500 ezer nézőn túl, 10.
születésnapját is betöltötte a Budapesti
Operettszínház legnagyobb sikere, a Rómeó
és Júlia. Ezen alkalomból nyílt lehetősége
iskolánkból is összesen 18 főnek a musical
megtekintésére. A Shakespeare színműve
alapján készült mű története szinte mindenki
számára ismerős. Kötelező tananyag lévén
nagy segítség lehet a mű értelmezésében a
későbbiekben. A gyönyörű díszletek között, káprázatos jelmezekben felvonuló ismert színészek nagy
hatással bírtak a közönségre, szinte véget nem érő tapsviharral zárult az előadás. A gyerekek pozitív
benyomása érezhető volt, lelkesen meséltek társaiknak a mű legapróbb részleteiről is. Minden bizonnyal
maradandó élmény marad kicsinek és nagynak egyaránt.
Gebhardtné Bacher Adrienn
EU Code Week 2015 - Hurrááá, nyertünk!!!
2015. október 10-18. között az EU tagállamokban harmadik alkalommal rendezték meg a programozás
hetét. Ennek célja, hogy megmutassa, a programozás hasznos, lehet szórakoztató is, és képes rá mindenki.
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Lehet, hogy iskolánk padjait koptatja a jövő Bill Gatese, vagy
Mark Zuckerbergje. Lehet, hogy pont egy CodeWeekes óra
kell, hogy szárnyakat adjon valamelyik csemeténknek, és
beleszeressen a programozásba!
Iskolánkban 16 foglalkozás zajlott ennek keretében:
informatika órák, lego robot szakkör, énekórák, alsó
tagozaton délutáni „Játék vagy programozás” foglalkozások.
A hét eseményeiről beszámolót készítettünk, melyet az EU
CodeWeek pályázatra benyújtottunk
és az ország öt díjazott iskolájából
mi lettünk az egyik. A „leglelkesebb
iskola” cím a miénk, valamint egy
250.000 Ft-os nyereménycsomag,
melyben Lego WeDo és Raspberry
Pi található.
Kőművesné Puchner Ildikó

Sporthírek

Mint azt már nagyon sokan tudják, szeptemberben elindult a megyei felnőtt női kézilabda bajnokság.
Ezen a megmérettetésen Bikal és Kozár közös csapatot indított, s a két önkormányzat közösen felvállalta
az ezzel járó költségeket is. A felkészülést a lányok júliusban kezdték, s heti 3 alkalommal jöttek össze
azért, hogy részt vegyenek a kíméletlen edzéseken. Míg a lányok dolgoztak és izzadtak a pályán, addig a
szépszámú nézősereg fiataljai lelkesen buzdították őket, s ha kellett akár kapusként is hozzájárultak a
munka sikeréhez. Még a szúnyog hadak sem vették el a kedvüket. A tapasztaltak alapján már ekkor
sejteni lehetett, hogy kezd kialakulni egy kemény mag, - hívhatnánk őket B középnek is - akik a lányokat
folyamatosan fogják kísérni a meccsekre, s minden körülmény között mellettük lesznek szurkolóként. Ez
a sejtés beigazolódott.
Lányaink már 4 meccsen vannak túl, s egyre nagyobb tábor kíséri őket, főleg a hazai meccseken, melyet
Dombóváron játszunk. Az eredményeink változatosak. Voltak fantasztikusan jó meccseink, s voltak
felejtősek is. Vannak vereségek, s van győzelem is. Összességében elmondhatjuk, hogy lányaink remekül
helyt állnak, s megpróbálnak magukból mindent kihozni. S akkor néhány konkrétum: a csapat edzője
Drüszler Gábor. A bajnokságban Hegyhát KSE néven indultunk. Játékosaink: Schuller Kata, Wieder Lilla,
Piszkor Réka, Paska Petra, Heil Lotti, Kniesz Adri, Lenge Petra, Kőműves Bogi, Laczkó Dotti, Kovács Linda,
Kovács Enikő, Nyári Szilvia. Eddigi eredmények:
Sellye VSK- Hegyhát KSE 26-20
Hegyhát KSE- Pécsi Petőfi 16-20
Komlói NKE- Hegyhát KSE 27-14
Hegyhát KSE- Hosszúhetény SE 21-18 Röviden ennyit! Hajrá Hegyhát!
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Pályázati felhívás
Bikal Község Önkormányzata Képviselő-testületének a vállalkozások
támogatásáról szóló 3/2012. (II.14.) sz. rendelete alapján kiírt
vállalkozásfejlesztési támogatás elnyeréséhez.
A pályázók köre:
Pályázhatnak a Bikal község közigazgatási területén székhellyel rendelkező
egyéni vállalkozók, jogi személyiségű gazdasági társaságok és jogi személyiség
nélküli gazdasági társaságok (a továbbiakban: vállalkozások).

2015. október

Akció
Őrölt
Fűszerpaprika
édes
2500 Ft/kg
áron eladó
(a készlet erejéig)

Támogatható célok:
Azon fejlesztések támogathatók, amelyekkel a pályázók a tevékenységük,
szolgáltatásuk színvonalának fejlesztésére fejlesztést, felújítást, beruházást
valósítottak meg.
Elszámolható költségtípusok: Számlával igazolt anyagköltség, munkadíj.
Pályázni csak olyan beruházással lehet, amely esetében a pályázó:
- 2015-ben már megvalósított
- hozzájárul, hogy a pályázat kiírója az elkészült beruházást a helyszínen
ellenőrizze.
A maximális elnyerhető támogatás összege: A pályázó által tárgyévben
befizetett éves helyi adó 100 %-a, de maximum 100.000 Ft
A pályázat benyújtása és elbírálása:
A pályázati adatlapot 1 db eredeti példányban kell benyújtani az Egyházaskozári
Közös Önkormányzati Hivatal Bikali Kirendeltségén (Bikal, Zrínyi u. 2.) Az
adatlaphoz csatolni kell a beruházással kapcsolatban elszámolni kívánt költségek
kifizetését igazoló megállapodások, számlák, egyéb bizonylatok fénymásolatát.
A pályázatot a képviselő-testület a benyújtást követő első rendes ülésén bírálja
el.
Szerződéskötés
A pályázat kiírója a nyertes pályázóval a pályázaton elnyert támogatás
felhasználására szerződést köt. A szerződés tartalmazza a megítélt támogatás
összegét, a folyósítás és az elszámolás módját és feltételeit, a szerződés
megszegésének, a támogatás visszafizetésének feltételeit.

Érdeklődni az
Önkormányzatnál
lehet.

Mágocson
szünetel a labor!
Október 26-27.
November 2-6.
Telefon:
72/ 451-107
Brandt Vincéné

A Bikali Önkormányzat és Kisebbségi Önkormányzat,a Nőklub és a Németklub szeretettel hívja és
várja a bikaliakat
Az immár hagyományossá vált

Falusi disznótorosra
ideje: november 14. 16 óra
helye: az iskola tornaterme
Fellép: Kinczli Csaba zenész

Bikali Újság

11/14oldal

2015. október

Közérdekű közlemények

2015. | 07. | 07.
Hella’91 Korlátolt Felelősségű Társaság

SAJTÓKÖZLEMÉNY
BEFEJEZŐDÖTT A „HELLA’91 KFT. KÉPZÉSI TERVE” PROJEKT
2015. június 30. napján sikeresen zárult a HELLA’91 Kft. TÁMOP-2.1.3.B-12/1-2012-0336
számú pályázata. Az Új Széchenyi Terv keretében 33,91 millió forint támogatásban
részesültünk. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap
társfinanszírozásával valósult meg.
A HELLA’91 Kft. az elmúlt években látványos fejlődésen ment keresztül. Jelen képzési projekt
megvalósításával hosszú távú fejlődésünket kívántuk megalapozni. A projekt lebonyolítása által
elért kompetencia-javulás eredményeit a jövőben is meg szeretnénk őrizni és esetleg tovább is
szeretnénk fejleszteni.
A támogatás lehetővé tette, hogy teljesüljön a vállalkozás
humánerőforrás-fejlesztési stratégiája, ezáltal a vállalkozás hosszú távú fejlődése és a gazdasági
környezetben való stabil működése.
Táblázatkezelés, konfliktusmenedzsment, ügyfélszolgálat és reklamáció kezelés, rugalmas
foglalkoztatási kultúra és angol képzések valósultak meg:

Pályázat azonosító száma:
Régió:
Megítélt támogatás összege:
Támogatási arány:
Projekt fizikai befejezésének dátuma:

Bikal, 2015.07.07.
Jordánné Laufer Edit
HELLA’91 Kft.
7346 Bikal, Rákóczi utca 22.

TÁMOP-2.1.3.B-12/1-2012-0336
Dél-dunántúl
33,91 millió forint
100,00 %
2015.06.30.
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“Az igazak lelke azonban Isten kezében van, és gyötrelem nem érheti őket. Az esztelenek
szemében úgy látszott, hogy meghaltak; a világból való távozásukat balsorsnak vélték,
elmenetelüket megsemmisülésnek. De békességben vannak. Mert ha az emberek szemében
szenvedtek is, a reményük tele volt halhatatlansággal. Kevés fenyítés után nagy jótéteményekben
részesülnek, mert Isten próbára tette és magához méltónak találta őket.”
Az egész család nevében szeretném megköszönni azoknak, aki férjem, Studer Imre temetési
szertartásán fájdalmunkban osztoztak, és azoknak is, akik nem tudtak személyesen jelen lenni,
de gondoltak Rá, ránk. Köszönjük a rengeteg virágot! Köszönjük a részvét-üzenetek sokaságát.
Köszönjük az Érte és értünk elmondott imákat!
Köszönjük Csibi Imre, V. Kovács Ferenc, Kutas Atilla, Németh Antal, Bognár Attila atyáknak,
Goják András bácsinak, Ács Péternek, Bérces Mátyásnak, a mágocsi és kozári énekkarnak a
szolgálatot. Köszönjük Csibi Imre atyának, Koskai Erzsébet lelkész asszonynak, dr. Tamás
Lajos egyetemi docens úrnak ( PEAC) a búcsúztatót. Köszönjük SigiRingelkampnak a
megemlékező sorokat és Enyedi Tünde intézményvezető asszonynak, hogy tolmácsolta azokat.
Köszönjük a hidaskürti polgármester úrnak és barátainknak, hogy ideutaztak, és búcsúztató
szavakkal is készültek. Sajnáljuk, hogy azt a téves információt kapták, miszerint Bikalon a
búcsúztató beszéd nem szokás. Köszönjük az Anubis-Ré munkatársainak lelkiismeretes
munkáját.
Külön szívből jövő köszönetünket szeretnénk kifejezni mindazoknak, akik az elmúlt egy évben,
főként az utolsó két hónapban imáikkal, szentmiseáldozattal, levelekkel, telefonhívásokkal,
üzenetekkel, személyes látogatásokkal, ajándékokkal szereztek örömet Iminek, és erősítették a
nehéz időkben Őt és ez által minket is! Isten fizesse meg!

Studer Zsófia

Bikali Újság
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Anyakönyvi hírek:
Elhunyt

Fájó szívvel búcsúzunk
Studer Imrétől,

Bognár-Pap Lajos
Lovas Jánosné
Studer Imre
Széplaky Károlyné

iskolánk volt pedagógusától!
Emlékét szívünkben őrizzük!

Őszinte részvétünk a
gyászoló családnak!

Az iskola dolgozói
„Nem múlnak ők le, kik
szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak,
álmok, évek.”

Házasságkötés

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

Torma Péter
és
Rózsár Lili

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!

Gratulálunk!
„Öregedjünk meg együtt, a
sors bármit is rendel.
Így állunk elébe mi, ketten,
egy szerelemmel.”
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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
Kemsei Kaludia, SparasnéPóth 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 KOMLÓVárosháza 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 első keddjén
8 – 12 óra között
FÖLDHIVATAL KOMLÓ
Berek u. 3. Tel.: 483-110
KÉMÉNYSEPRŐ Schnetz Péter
06/30-416-0193

2015. október

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.
0630/621-0752
VIRÁG
06/20/410-49-15vagy
459-238Szeifert Ibolya Béke u. 6
Figyelem!!!
Boltunkban cserepek, virágládák, virágföld, virágtápok és kerti
szerszámok, valamint 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
Tinyaprócikkbolt Kiss Tiborné 30/947-7479
Ifjúság PresszóWieder 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:
kedd 10:00-11:00 IKSZT Bikal
A komlói JÁRÁSI HIVATAL
bikali ügyfélszolgálat
Ügyfélfogadási idő: kedd 8:00-9:30

E- MAGYARORSZÁG
AZ ÖNKORMÁNYZAT TETŐTERÉBEN
H., K., Sz.,Cs: 12:30-16:30 P.: 8:00-12:00
A KÖNYVTÁR nyitva tartása
Hétfő – Szerda :
12:30-16:30
Csütörtök:
12:30-18:00
Péntek:
08:00-19:00
Szombat:
14:00-18:00
azifjúsági rendezvények alatt
Borsi Viktor, könyvtáros Tel.: 06-30-654-6804

Bikali Újság 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: november 8.
Megjelenik 300 példányban – a lap ingyenes. Szerkesztő: IKSZT Nyomtatás: Basámi Kft. Dombóvár
A megjelenő cikkek tartalmáért a kiadó nem vállal felelősséget.

