2022. február

Testüle ti h írek

1. Kőműves József polgármester tájékoztatta a képviselőket futó pályázatainkról. Ez alapján
csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos programunkban a szükséges telekmegosztások elkészültek, a
vázrajzok alapján a Földhivatal a változást bejegyezte. Mivel a belterületbe vonáshoz talajvédelmi
tervet kell készíteni, így ajánlatot kértünk, s kaptunk a Minerág Kft-től. A talajvédelmi terv
elkészítése után lehet majd belterületbe vonni a szántót, utána pedig megvásárolni. Ennek a
folyamatnak a végigvitele nagyon fontos a közbeszerzési kiírás elkészítéséhez.
2. Egyedi szennyvizes pályázatunknál a kincstár megnyitotta számlánkat, jelenleg az engedélyes
tervek készítése van folyamatban.
3. Januárban sikerült gyorsított folyamatban elérni a szennyvízszállítással kapcsolatos közszolgáltatói
kijelölést. Ez azt jelenti, hogy újabb 5 évig a Bikal Nonprofit Kft. szállíthatja a szennyvizet
településünkön.
4. Bikal Község képviselőtestülete úgy döntött, hogy az Egyházaskozári Önkormányzattal, az
Egyházaskozári Német Önkormányzattal és a Bikali Német Önkormányzattal közösen új 3D
nyomtatót vásárol az iskola részére. Ehhez a 4 önkormányzat egyenként 150.000 Ft-tal járul hozzá.
5. Testületünk úgy döntött, hogy a meghirdetett Magyar Falu programokra pályázatokat nyújt be.
Terveink szerint 5 db pályázat készül el. Továbbra is szeretnénk falubuszt nyerni, járdaépítési
programunk is van, szolgálati lakást is szeretnénk kialakítani, közművelődési bér támogatásra is
pályázunk,

továbbá

önkormányzati

tulajdonban

lévő

közösségi

ingatlan

fejlesztésén

is

gondolkodunk. A határidők nagyon szorosak, de mivel előre terveztünk, így a beadáshoz szükséges
anyagok nagy része már rendelkezésre áll.

2

Bikali Újság

2022. február

Felhívás
Írjon, Írj Te is cikket a Bikali Újságba!
Miről szóljon a cikk? A gondolataidról, a tapasztalataidról, a világról, a hobbydról, egy jó étel- vagy
süteményreceptről, egészségről, szerelemről… stb. Ha bármilyen tanácsod, támogató gondolatod
van, amik segíthetnek megoldást találni a problémákra, vagy csak megmutatnak egy másik
lehetőséget. Van esetleg egy szép történeted, verset írsz? Szívesen látjuk az új és hasznos tartalmakat,
amivel színesebbé tehetjük újságunkat! Akár „íróként”, akár fotósként is örömmel fogadjuk a
jelentkezőket!
e-mail: sternerp@freemail.hu

Keresünk a községről, a községben élőkről készült archív fotókat, videókat, dokumentumokat,
történeteket, különleges tárgyakat.
A fotókat, videókat szkennelés, digitalizálás után visszajuttatnánk a tulajdonoshoz. Célunk egy minél
nagyobb digitális gyűjtemény kialakítása.
A feltáró munkához, az értékek felkutatásához várjuk a fiatalok, a helyi egyesületek, intézmények,
egyházak, magánszemélyek segítségét, megteremtve így annak a lehetőségét, hogy valamennyi olyan
Bikali hagyomány, építészeti, természeti és kulturális érték azonosítva legyen, mely jelen van a helyi
emlékezetben. „Egy egész közösség szerkesztheti az értéktárat!”
Bővebb felvilágosítás: Pap Csillánál,
tel.: 06/30 451-6643

Filmklub!
Bikal Község Önkormányzata, IKSZT
Kezdési időpont: 2022. február 25. péntek 17:00 óra
Szeretettel várunk Benneteket, gyertek, mozizzunk, nosztalgiázzunk együtt!
Bővebb felvilágosítás és információ: Pap Csillánál
tel.: 06/30 451-6643

2022. február 14-től újra indulnak Senior- és Társastánc foglalkozásaink!
Szeretettel várjuk a mozogni vágyókat! Táncolj velünk! Bárki bekapcsolódhat!
Bővebb felvilágosítás és információ: Pap Csillánál
tel.: 06/30 451-6643
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Elérhetősé gek

Kőműves József polgármester

POLGÁRMESTERI HIVATAL DOLGOZÓI

e-mail: bikalihivatal@bikal.hu
fogadóóra: hétfőn 16 – 17 óráig

dr. Markó Gábor, jegyző
Bikal: 559-018, Egyházaskozár: 459-101/13-as mellék

Más elfoglaltság esetén a fogadóóra elmarad.
Ezért szíves elnézésüket kérjük!

Bognár-Papp Zsuzsanna adóügyi ügyintéző
559-018

Maisch Norbert alpolgármester
e-mail: mnorbert76@freemail.hu

Molnár Sarolta, ig. előadó, anyakönyv
559-018

Mázsár Réka képviselő
06-30-534-7604

Lancet Aranka, pénzügyi ügyintéző
559-018

Kiss Tibor képviselő
06-30-282-3853

Jurasits Gyöngyi, pénzügyi ügyintéző
459-205

Feller Henrik képviselő
06-30-518-6525

Ügyfélfogadás:
Hétfő-Csütörtök: 8 – 16, Péntek:

8 - 12

Pénztár nyitva: Hétfő: 8-15:30, Péntek: 8-11

Német Nemzetisé gi Önko rmányzat hírei
Jó hangulatban telt a 2021-es év utolsó rendezvénye, az Adventi Kavalkád, mely elképzelhetetlen
forraltbor, tea, zsíroskenyér és frissen sült kolbász nélkül, ami már évek óta hagyomány. A jó hangulatot
élőzene biztosította, az estét az amatőr színjátszók előadása tette még színesebbé. Helyi kézművesek
portékáit vásárolhatták meg az érdeklődők és még az időjárás is kegyes volt hozzánk. Aki mégis
fázott, a tűz körül melegedhetett.

BNNÖ
A fotókért köszönet Dobrovódszky Lászlónak!
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Német Nemzetisé gi Önko rmányzat hírei
A Bikali Faluvédő- és Szépítő E gyesület h írei
Kedves Bikaliak!
Köszönetképpen álljon itt annak bemutatása, hogy decemberben milyen lelkes közösség szerveződött
és sikeres programot adott minden érdeklődőnek.
Hagyományainkhoz híven újból felállításra került az adventi koszorúnk a központi parkban. Advent
vasárnapjain meggyújtásra került 1-1 gyertya.

2021. év decemberében megszervezésre került az első élő adventi ablaknyitás. Az ablaknyitásra
jelentkezők az első adventi gyertya meggyújtásakor húzták ki ablakaik számait.
Az élő adventi ablak önkéntes jelentkezői vállalták, hogy a húzott dátum napjára díszbe öltöztették
ablakukat melyen jól láthatóan megjelent az adott nap száma is.
December hónap minden reggelén felhívás történt a Bikal Közössége facebook oldalon, hogy az adott
napon hol várják az „ablakvadászokat”. Esténként összegyűltünk és a megadott címnél
megtekintettük a karácsonyi díszbe öltöztetett ablakot, ablakokat. Énekelve, beszélgetve,
finomságokat kóstolgatva hangolódtunk a karácsonyra.
Nagyon hangulatos és meghitt estéket töltöttünk el együtt. Ezúton köszönjük a szervezőknek,
részvevőknek, díszítőknek és mindenkinek, aki egy kicsit is velünk tartott.
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Advent második vasárnapján kicsiny falunkba érkezett a Mikulás. A gyerekek izgalommal várták,
sok-sok énekkel és verssel készültek. Ezen a napon Bikal is csatlakozott a „Hagyj el egy Mikulás
csomagot!” országos kezdeményezéshez. A parkban elhagyott közel ötven csomag mind gazdára
talált, a gyerekek nagy lelkesedéssel keresték meg az elhagyott csomagokat.
Köszönjük a Mikulásnak, hogy eljött hozzánk, a sok elhagyott csomagot és a felajánlott szaloncukrot!

Advent harmadik vasárnapján közösen feldíszítettük az ajándékba kapott mindenki karácsonyfáját.
A megjelentek egy-egy dísszel érkeztek és helyezték el közösen a fára. A díszítés közben Luca napi
búzamag osztása történt, hogy december 13-án a magokat elvethessék.
Köszönjük az iskolásoknak és óvodásoknak, hogy meglátogatták a karácsonyfát, és hogy elhelyezték
rajta a saját kezűleg készített díszeket! Köszönjük a felajánlott fát és annak elhelyezését!
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Advent negyedik vasárnapján összegyűlve a koszorúnál zenehallgatással, beszélgetéssel vártuk,
hogy a negyedik gyertya fénye is meggyulladjon.

Idén december 31-re Szilveszteri sétát hirdettünk meg. A központi parkban gyülekezve
trombitaszóval közös sétára indultunk. Az útvonalunk Zrínyi utca, Széchenyi utca, Rákóczi utca,
Arany János utca és Jókai utca volt. A sétálók egy kis közös Óév búcsúztatásra voltak hivatalosak a
Polák családhoz. Csillagszórózással, tűzijátékkal, sok-sok finomsággal töltöttünk el közösen pár órát.
Mindenkinek köszönjük ezt az igazán tartalmas december hónapot!

Bikali Faluvédő- és Szépítő Egyesület
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Óvodánk hírei
A decemberi programok sajnos korlátozottabbak voltak, mint az eddigi években. Viszont a
gyermekek számára így is sok meglepetéssel és ajándékkal teli ünnepet zárhattunk. Nagyon szépen
köszönünk minden támogatást és ajándékot: Bikal Község Önkormányzatának, Bikal Német
Nemzetiségi Önkormányzatának, Hild Marika néninek, Óvodás gyerekek támogató szüleinek,
Gölöncsér Zsuzsa néninek és Vivi néniéknek a fenyőfát!

Köszönjük az egész évi támogatásokat is! Ezúton kívánunk Békés Boldog Új Esztendőt!

Iskolánk hírei
Nálunk is járt a Mikulás!
A járványügyi szabályokat betartva (maszkviselés, távolságtartás) érkezett iskolánkba a Mikulás!
Mindenki jónak bizonyult, mert senki sem maradt csomag nélkül.  Köszönjük a Mikulásnak, hogy
elfáradt hozzánk, Hild Gáspárné Marika néninek pedig azt, hogy nem kellett a Lappföldről cipelni a
sok szaloncukrot. Ismét nagy élmény volt!
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„Ha elmúlik karácsony,
A szeretet lángja halványabban ég,
De ha vigyázunk rá, nem alszik ki még…”
Sajnos idén sem tudtunk vendégekkel, szülőkkel, családokkal ünnepelni. Mégsem múlt el a
karácsony nyom nélkül. Minden osztályunk állított karácsonyfát, ahová a szeretetszolgálat csomagjai
idén is megérkeztek. Egy közös dallal, öröménekléssel, szűk körben, meghitten éltük át az év
legszebb ünnepét.

Kedves Leendő Elsősök, Kedves Szülők!
Az Egyházaskozár-Bikali iskola vezetőjeként tájékoztatom Önöket arról, hogy iskolánk továbbra is
magas színvonalú, egyre bővülő lehetőségekkel várja az ide érkező diákokat.
Országos szinten is ritkaság, hogy vidéki iskolaként a diákjainknak lehetősége van:






Térítésmentesen igénybe venni a lovaglást,
Megismerkedni a programozással, robotikával, 3D nyomtatással,
Elsajátítani a német és az angol nyelv alapjait,
Megtanulni verseny szinten sakkozni,
Megragadni a lehetőséget a fejlődésre számtalan további területen (elsősegély szakkör, labdarúgó
szakkör, természettudományos szakkör, úszás, kézműves szakkör, floorball, sportkör, többszintű
versenyeztetés)
 Tanulóinkat az életre szeretnénk nevelni, ezért folyamatban van egy „teakonyha” kialakítása, ahol
technika órán vagy szakkör keretében a sütés-főzés alapjaival ismerkedhetnek meg diákjaink.
Az utóbbi években remek pedagógusok érkeztek a tantestületbe. Szakos ellátottságunk teljes
mértékben biztosított.
Kiegyensúlyozott, nyugodt, védett környezetet igyekszünk teremteni tanulóinknak. Közepes létszámú
osztályaink lehetővé teszik a differenciálást, tehetséggondozást, egyéni bánásmódot.
Mivel létszámunk évek óta erőteljesen növekszik (3 év alatt közel 30%-os a növekedés) a fenntartó
Szigetvári Tankerület és a polgármesterek minden támogatást megadnak a további stabil, kiszámítható
és sikeres működéshez.
Leendő elsőseinket szeretettel várjuk!
Tisztelettel: Dan Dániel igazgató
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PUCHNER BIRTOK RENDEZVÉNYNAPTÁR
Február

ÉLMÉNYBIRTOK PROGRAM
Téli akciós program az Élménybirtokon
2022. február 5., 19., 26., 10:00-16:00

Az akciós téli nyitvatartási napokon tavalyi árakkal várunk! Tedd próbára magad
keresőjátékainkban, nézz be kézműves műhelyeinkbe, vegyél részt egyedülálló
előadásainkon és szurkold végig lovagi tornánkat!
Jegyár felnőtteknek: 2 200 Ft/fő, Gyerekeknek kedvezmény!
Az Élménybirtok a Puchner Kastélyszálló felől közelíthető meg.
A jegyeket a recepción tudják megvásárolni.

---------

Valentin nap az Élménybirtokon
2022. február 12., 11:00-17:00

Szent Bálint napját ünnepeljétek velünk! Ajándékozzátok meg egymást egy együtt töltött
vidám nappal, ahol a nevetésben és szerelemben sem lesz hiány! A párokat pikáns témájú
Valentin napi Kurtizán továbbképző várja!
Jegyár felnőtteknek: 3 500 Ft/fő, Gyerekeknek kedvezmény!
Váltsa meg előre jegyét ONLINE!
Az Élménybirtok a Puchner Kastélyszálló felől közelíthető meg.

---------
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SZÍNHÁZI ELŐADÁS A PUCHNER BIRTOKON
Valentin-nap űző csajos este
2022. február 11.
Anti-Valentin napi csajos estét tartunk a Puchner Birtokon! Gyere el barátnőiddel egy
fantasztikus svédasztalos vacsorára korlátlan italfogyasztással, majd egy igazi humoros
előadásra. A Kurtizánképző és az Úr-kurzus után Zina a Díva, dáma, perszóna előadással állt
elő, a női magazinok világáról mutat görbe tükröt a nézőknek.
Felnőtt előadásjegy: 2 500 Ft/fő (15 éves kortól)
Felnőtt előadásjegy vacsorával: 9 250 Ft (15 éves kortól)
Az online jegyek már elérhetők: www.elmenybirtok.hu

4 elem
2022. február 19.
Nagyszabású, lovas, énekes, táncos látványshow a négy elem elsöprő erejéről. Különleges
színházi előadással várunk, amely varázslatos lovas koreográfiával, fényshow-val, érzékletes
és csodálatos világba repíti el. Vacsorával egybekötött jegyek limitált számban elérhetőek!
Felnőtt előadásjegy: 3 000 Ft/fő (12 éves kortól)
Felnőtt előadásjegy vacsorával: 9 750 Ft/fő (12 éves kortól)
Gyermek előadásjegy: 2 500 Ft/fő (6-11 év között)
Gyermek előadásjegy vacsorával: 5 500 Ft/fő (6-11 év között)

Vásárolja meg jegyét online: www.elmenybirtok.hu

A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

Részletes információk: www.elmenybirtok.hu, www.puchner.hu
Jegyrendelés: +36 72 459 547
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Anyakönyvi hírek

Megszületett

Elhalálozás

Móricz Laura Izabella

nem volt

Piszkor Dorottya és Móricz Máté
kislánya

Eppel Miron
Eppel József és Eppel-Keresztes Kata
kisfia

Gratulálunk a szülőknek!

Egyházi hírek

KATOLIKUS EGYHÁZ, Szent Anna templom

EVANGÉLIKUS EGYHÁZ

Szentmisék:

Istentisztelet:

vasárnap:

08:30 órakor

A hónap 1. vasárnap:
A hónap 3. vasárnap:

Elérhetőségek:

Elérhetőségek:

Battonyai János plébános: 06-30-949-4048
Studer Zsófia:
06-30-358-7564

Koskai Erzsébet lelkész:
Koskai Erzsébet lelkész:

14 órakor
11 órakor

06-72-459-092
06-30-587-4610
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A BIKAL NONPROFIT KFT
SZOLGÁLTATÁSAI

KÖZÉRDEKŰ

TELEFONSZÁMOK

szennyvízszippantás:
MENTŐ: 104,
TŰZOLTÓ: 105, RENDŐRSÉG: 107
ORVOSI RENDELŐ BIKAL
H.,K.,CS.,P., : 8:00-12:00
Sze.: 12:00-16:00
tel.: 459-217
FOGORVOSI RENDELŐ MÁGOCS
Dr. Vass Edit bejelentkezés: 451-114

(ezek az árak csak Bikalon érvényesek)
lakossági: 3.300 Ft, közületi: 16.370 Ft
(bankszámlaszám:11746043-21439865-000000000)
utánfutó bérleti díj: 2.200Ft/nap
sörpad garnitúra bérleti díj:
1 garnitúra (2 pad, 1 asztal) 500Ft/nap

ÜGYFÉLFOGADÁS:
Munkanapokon: 8:00-12:00
tel.: 559-006

ORVOSI ÜGYELET
dombóvári kórház: 06-74-461-198
H.,K.,Sz.,Cs.: 16-tól másnap 8 óráig.
Ünnepeken a hétvégi rend szerint.
Gyermek ügyelet: 06-74-564-086
munkaszüneti napokon 8 - 16 óráig.

Bogyay Gábor ügyvezető
tel.: 06-30-748-1581

FALUGAZDÁSZ - Mágocs Művelődési Ház
Bandl Zsolt, tel.: 06-70-528-5693
ügyfélfogadás: Hétfő, Szerda 8-16:30 között
KÖRZETI MEGBIZOTT RENDŐR
Müller György szolgálati tel.:06-30-218-4806
Komló: 582-440
SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS BIKALON
Piszkor Istvánné, Gyöngyi 06-30-231-3985
POSTA BIKAL 459-210
OKMÁNYIRODA KOMLÓ Városháza tér 3.
584-013
VÍZ HIBABEJELENTÉS (0-24)
06-80-201-651
ÜGYINTÉZÉS 7300 Komló, Kossuth L. u. 9.
telefon: 72/582-196; 72/582-201
EON ÁRAM- HIBABEJELEN.: 06-80-205-020
EON GÁZ- HIBABEJELEN.: 06-80-424-242
KÖZVILÁGÍTÁS HIBABEJELEN.: 511-599
MUNKAÜGYI KÖZPONT
Mágocs Művelődési Ház
minden hónap első keddjén
8 – 12 óra között

Kiss vegyesbolt
Kapható cikkek: háztartási termék, ajándék áru, játék,
művirágok, vegyi áru, háztartási papír, papír-írószer,
csomagoló papírok, hobbiállat eledel és felszerelés,
ruházat –cipő –rövidáru, szerszámok, festékek,
zár -vasalat –kötőelem, szezonális termékek.
Tartós élelmiszer, édesség és ital.
Bikal, Rákóczi u. 8.

Tel.: 06-30-947-7479

Vegyesbolt
Hild Gáspárné 459-374
Ifjúság Presszó
Wieder Csaba 06-30-901-6906

FÖLDHIVATAL KOMLÓ
Berek u. 3. Tel.: 72/896-166
KÉMÉNYSEPRÉS
1818/ 9menü/ 1pont
ÉPÍTÉSÜGYI HATÓSÁG
Komló, Városháza tér 3.
telefon: 584-000
ügyfélfogadás: hétfő, szerda 8:00-16:00

DJP Pont és a könyvtár nyitvatartása
H., K., Sz.,Cs: 12:00-16:00
P.: 8:00-12:00

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
Megjelenik 300 példányban – a lap ingyenes. Szerkesztő: IKSZT

