2022. július

Testüle ti h írek

1. Júniusi testületi ülésünkön testületünk átbeszélte az augusztus 20-i falunap programjait. Ezek
alapján a már megszokott főzést az idei évben is folytatjuk, csapatok jelentkezését várjuk. A település
lakosai az ebédet ingyenesen kapják meg ebédjegy ellenében. Természetesen a vendégeknek is
lehetőségük van az étkezésre, ők 500 Ft-os áron vehetnek vendégjegyet. Regisztráció ellenében minden
lakosunk jogosult lesz tombola jegyre, melyen értékes nyereményeket lehet majd nyerni.
Természetesen itt is lehetőség lesz további tombolák vásárlására. Előadóink között újra láthatjuk majd a
Bikali Amatőr Színjátszók előadását, s fellép majd a Vivat Bachus is. Este a programot bállal zárjuk. A
részletes program újságunkban lesz megtalálható.
2. Testületünk döntött a szociális étkezés díjának emeléséről. Ezek alapján augusztus 1-től a térítési díj
600 Ft-ra emelkedik adagonként.
3. Testületünk az idei évben is beadja pályázatát szociális tűzifára. Sajnos rossz hír, hogy évről évre
egyre kevesebb mennyiséget pályázhatunk, így kevesebbet is oszthatunk szét. Egyben fel szeretnénk
hívni a lakosság figyelmét, hogy a tűzifa ára is folyamatosan emelkedik, egyre drágábban lehet
beszerezni, ezért igyekezni kell még a nyáron megvásárolni. Lehetőség szerint próbáljunk meg spórolni
rá, hogy ne érjen bennünket nagy meglepetés a télen.
3. Önkormányzatunk elfogadta a Bikal Nonprofit kft pénzügyi beszámolóját és a szennyvízszállítással
kapcsolatos önköltségszámítását.
4. Testületünk 100.000 forint támogatást szavazott meg a Bikali Színjátszóknak, melyből alapanyagokat
vásárolhatnak díszletek készítéséhez, továbbá jelmezeket vehetnek. Ezeknek az anyagoknak egy része
már a „Tök jó nap” programon lesz felhasználva.
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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

IKSZT hírei
Falunapi RETRÓTÁNC első próba: 2022.07.19 kedd, 19:00 órakor az iskolaudvarban. Ha szeretnél
részt venni a közös táncban, sok szeretettel várunk!

Következő FILMKLUB: 2022.07.22. pénteken az IKSZT-ben 17:00 órától

BIKALI FALUNAP, 2022.08.19-20.
Barátságos, ínycsiklandozó főzésre hívjuk községünk lakóit! Várjuk a helyi civil csoportok, itt lakók,
baráti társaságok jelentkezését augusztus 5-ig, a falunapi főzésre. Jelentkezni Maisch Norbertnél lehet,
az alábbi telefonszámon: 06 30/342-1328. Tombola felajánlásokat szívesen fogadunk a Hivatalban, vagy
az IKSZT-ben!

JÓTÉKONYSÁGI SÜTISAROK
Várjuk azok jelentkezését, akik házi készítésű süteményeikkel részt vennének a jótékonysági akcióban!
Időpont: 2022.08.20. szombat. A süteményekből befolyt összeggel a Bikali óvodásokat és iskolásokat
támogatják! A süteményeket felszeletelve kérjük a helyszínre hozni a rendezvény napján 09:30-ig.
Jelentkezni az alábbi elérhetőségeken lehet: Bikal Közössége zárt csoportban, Pap Csillánál
személyesen, messengeren vagy telefonon: 06 30/451-6643.
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FALUNAPI EBÉD
A Bikali lakosok ebédjegyeit 2022.08.20-án szombaton a regisztrációs asztalnál lehet átvenni, nem
kerülnek kihordásra!
Vendégjegyek vásárlására 2022.08.08-től 2022.08.12-ig (hétfőtől péntekig) 08:00-12:00 óra között van
lehetőség az Önkormányzat emeletén lévő IKSZT-ben (Pap Csillánál) 500 Ft egységáron.

IKSZT rendezvény

2022. június 17.-én került megrendezésre az első közös teadélután. A rendezvényre a község lakosai
közül azok kaptak meghívást, akik 1942.december 31.-e előtt születtek, vagyis az idei évben betöltötték
– vagy be fogják tölteni – a 80. életévüket, illetve, akik ennél idősebbek.
Jelenleg 42 ilyen korú lakos él a településen, akik közül 16-an elfogadták a meghívást. Sajnos a többség,
egészségi állapota miatt nem tudott eljönni, de így is várakozáson felüli volt a résztvevők száma.
Hatalmas köszönet azért, hogy jelenlétükkel ennyien megtiszteltek bennünket! Szándékunk szerint ezzel
az alkalommal egyben hagyományt is teremthetünk, hiszen egy közösség jövőjét, életerejét nagyban
meghatározza, hogy milyen módon viszonyul annak idősebb tagjaihoz. Több időt kell fordítanunk arra,
hogy legyen időnk egymással találkozni, beszélgetni. Ilyen alkalom volt ez a mai nap is. A kellemes
hangulatú, kötetlen beszélgetésekben idézték fel a közös emlékeiket, az együtt megélt élményeiket.
Köszönet az Önkormányzatnak a támogatásért, Miklós Balázsnak a személyszállításért, Sternerné Éva
néninek és Piszkorné Gyöngyinek a finom süteményekért. Bízom benne, hogy lesz következő alkalom
és sok- sok örömteli percet szerezhetünk egymásnak.
Kívánok jó egészséget, tartalmas, szép életet a továbbiakban is!
Pap Csilla
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A Bikali Német Nemzetiségi Önkormányzat híre i
Május 14-én, szombaton a helyi német önkormányzat Német Nemzetiségi Napra hívta az
érdeklődőket. A rendezvény 15.00 órakor a Bonyhádi Kränzlein Néptánc Egyesület vidám hangulatú
táncos műsorával kezdődött. Színpadra lépett a délután folyamán Deák Lőrinc Andrea énekes, az Alte
Herren Blaskapelle fúvószenekar Balaskó János vezetésével, a Rosenbrücke Hagyományörző Énekkar
Érdről, a Bayerkrainers Trió, és a Hanselbeck Tánccsoport.
A műsor után, ahogy az már hagyomány, a német önkormányzat vendégül látta a vendégeket egy tál
meleg sváb étellel. A vacsora után szabadtéri bállal folytatódott az este. Az est folyamán a zenét a
Wery-Take szolgáltatta.
Rendezvényünkön a közös ünneplés, a találkozások öröme mellett, a nyelv megőrzése, a népviseletek
sokszínűségének és szépségének bemutatása, a kultúra ápolása is előtérbe került.
A Német Önkormányzat köszöni a Bikal Nonprofit Kft dolgozóinak a segítségét.
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Német Nemzetiségi Önkormányzat hírei

Iskolánk hírei

K&H verseny - középdöntő
A K&H Vigyázz, kész, pénz! online
pénzügyi vetélkedőn iskolánk csapata
a régiós középdöntőn is remekül helyt
állt, II. helyen végzett. Gratulálunk!

Megyei atlétika verseny
Diákjaink kiemelkedő eredményeket értek el májusban is a megyei
atlétika versenyen, amit Pécsen rendeztek. Miklós Hanna, Dan Tábita,
Tulunger Zsófia, Mészáros Alexandra, Mészáros Fanni és Hauck Vanda
ezüstéremmel tért haza. Tulunger Zsófia ezen felül egyéni
összetettben bronzérmes lett. Gratulálunk tanulóinknak és a
felkészítő pedagógusnak!

Az országos verseny döntője

2022. május 20-21-22-én rendezték meg Mezőtúron a XXX. Kaán
Károly Országos Természet- és Környezetismereti verseny döntőjét.
Ahogy arról már korábban beszámoltunk, Baranya megyét az 5.-6.
osztályos korcsoportban Szekeres Emma, iskolánk ötödikes
tanulója képviselhette. A verseny első napján egy szabadon
választott környezetvédelmi témáról tartottak 5 perces kiselőadást
a gyerekek. A második napon egész napos terepgyakorlaton vettek
részt a versenyzők a szarvasi arborétumban, ahol az ott látott és
hallott információk alapján 3 teszt kitöltésével bizonyíthatták
megfigyelőképességüket. A harmadik napon az előzetesen kijelölt
szakirodalom feldolgozásáról, a közben szerzett tudásukról
adhattak számot a tanulók. Szekeres Emma kitartó munkával,
dicséretes teljesítményével a zsűri külön díját nyerte el. További
sok sikert kívánunk neki! Köszönjük az Egyházaskozári
Önkormányzat és minden segítőnk támogatását! Rózsa Józsefné
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Köszönet
Köszönjük Mázsárné Horváth Boglárkának, az SzM vezetőjének és az SzM tagjainak, hogy rengeteg munkával
megszervezték és lebonyolították az Iskolai Jótékonysági Bált. Hálásak vagyunk a résztvevőknek, valamint
mindenkinek, aki támogató jegyet vásárolt és tombolanyereményt ajánlott fel tanulóink támogatására.
Köszönjük szépen a Szülői Munkaközösség és a Gyerekek kedves meglepetését Pedagógusnap alkalmából!

Sakkversenyek
Legutóbbi híradásunk óta további két országos versenyen vettünk részt. Szolnokon rendezték a sakk egyéni
országos döntőket amatőr kategóriában. Tanulóink remekül szerepeltek. Méltó ellenfelei voltak korosztályuk
legjobbjainak. Iskolánkat képviselte: Miklós Luca, Mészáros Alexandra, Halmosi Thomas, Dan Mánuel.
Szegeden rendezték a sakk egyéni országos döntőket versenyzői kategóriában. Igazolt sportolóink bizonyították,
hogy helyük van a legjobbak között. Iskolánkat képviselte: Schván Tamás, Dan Ábrahám, Dan Mánuel.

Az utolsó előtti tanítási napon, egy évzáró helyi sakkversennyel búcsúztattuk a sakktáblákat Bikalon. A remek
hangulatú versenyen többen bizonyították, hogy nincsenek bérelt helyek a csapatban. Mindenki számára nyitva
áll a lehetőség, hogy bizonyítsa kreativitását, játékerejét.
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Osztálykirándulások
Az 1. és 3. osztályosok az Élménybirtokra látogattak el, ahol egy remek
napot töltöttünk. Ugi mama szórakoztató előadása és a lovagi torna
mellett örömmel próbálták ki a játszóteret és fedezték fel a középkori
élet rejtett zugait.
A 2. osztályosok Nagyhajmásra gyalogoltak. A hosszú út alatt Tálász
Levente és Mázsár Bálint beavatta a társait a mezőgazdaság rejtelmeibe.
A túra során megfigyelték a növény- és állatvilágot. Még vadnyulat,
őzet, rókát is láttak. Végül jót játszhattak a csodás játszótéren.
A 4. osztályosok Ópusztaszerre mentek kirándulni, ahol a honfoglaláskori látnivalókat csodálhatták meg. Egy
század eleji tanóra részesei is lehettek, a gyerekek megtapasztalhatták a korabeli tanóra hangulatát:
részesülhettek körmösben, írhattak palavesszővel palatáblára. Visszafelé úton megtekintették a Tiszát és
fagyiztak a híres Virág Cukrászdában.
Az ötödikesek és a hatodikosok együtt kirándultak
Budapestre. A Battyány térről egy meredek
lépcsősoron ballagtak fel a Várba. Első állomásuk a
Hadtörténeti Múzeum volt, ahol a kiállított
fegyvereket még a lányok is érdeklődve nézegették.
Átvillamosoztak a Csodák Palotájához, kipróbálták
az interaktív játékokat, megnézték az Öveges
Színpad látványos tüzes kísérleteit. A kései ebédre a
McDonaldsban került sor. Színes napjuk volt, a
választott programokon túl a budapesti látnivalók és a közlekedési eszközök kipróbálása is élményt jelentettek.
A 7. osztályosok közkívánatra idén is a Katica-tanyára látogattak el, ahol sok közös élménnyel gazdagodtak. A
legnépszerűbb a különböző mászófalak leküzdése és a gokartozás volt.
A 8. osztályosok Magyarország egyik legnagyobb erdei kalandparkjában, a Mecsextrémben jártak. Egy izgalmas
délelőttöt töltöttek el ott, hazafelé pedig Szászváron pizzáztak a Várkertben.
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Gyereknap
Az idei Gyereknapot Alsómocsoládra terveztük, de az időjárás nem tette lehetővé, hogy elsétáljunk. Így az
alsósok Bikalon, a felősök Egyházaskozáron maradtak az iskolában. Mindkét helyszínen az ebéd előkészítésével
kezdődött a nap: zöldségek tisztítása és darabolása. Amíg elkészült a bográcsos étel, addig a tanulók különböző
játékos feladatokon vehettek részt pl. szabadulószoba, dzsungeltúra, kézműveskedés, xboxozás, caraoke,
labdarúgás, digitális feladatok. Ebéd után a Szülői Munkaközösség jóvoltából jégrémmel zártuk a programot,
melyet ezúton is nagyon köszönünk!

Nyársalás
Az alsós osztályok a tanév utolsó napjaiban nyársalni voltak Margit néninél,
ahol egy kellemes délelőttöt tölthettünk el. Köszönjük Margit néninek a
lehetőséget, Kiss Tibornénak és Sőre Lászlónak a rágcsálnivalókat!

Témanap a felső tagozaton
A „Határtalanul” pályázatban fakultatív programként vállaltuk, hogy a „Nemzeti összetartozás – Határtalanul”
címmel egy tanítási napon a Nemzeti Összetartozás Napján, a megemlékezés keretén belül beszámolunk az
itthon maradt tanulóknak a Szlovéniában és Horvátországban megvalósult tanulmányi kirándulás
tapasztalatairól.
Osztályaink két csoportra bontva forgószínpad szerűen vettek részt a foglalkozásokon, melyek a kirándulás során
érintett magyar vonatkozású helyszíneket és történelmi személyiségeket, a velük kapcsolatos ismeretek
felelevenítését foglalták magukba. A feladatok során keresztrejtvényt kellett megoldaniuk a LearningApps
program segítségével, majd puzzle-ból kirakott képeket kellett felismerniük. A versengés se maradhatott el,
ezért kisebb csapatokra bontva Kahoot-n feleletválasztós kvízekben mérhették össze tudásukat.
Az 5. órában került sor az ünnepi megemlékezésre, amely során Albert Endre tanár úr a történelmi események
hátterét és következményeit mesélte el röviden egy ppt-n szemléltetve a mondandóját. A nyolcadikos tanulók
pedig a kirándulás eseményeiről számoltak be képekkel illusztrálva élményeiket. A gyerekek nagyon ügyesen
dolgoztak, jó hangulatban végezték el a feladatokat. Reméljük, felkeltettük az érdeklődésüket azoknak, akik nem
lehettek velünk és bízunk benne, hogy ha lehet, ők is pályáznak majd egy ilyen utazásra.
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Cimea-kupa
A XXXIII. Cimea-kupa június 10-én került megrendezésre. Az esős időjárás miatt a kozári tornateremben mérték
össze erejüket a csapatok. Az alsós és a felsős focistáink is remekül szerepeltek, a 3-4. és a 7-8. osztályosok is I.
helyen míg az 5-6. osztályosok IV. helyen végeztek. A legnagyobbaknál megosztva kapta két tanulónk a gólkirály
címet: Tóth Erik és Piczek Péter. Gratulálunk!

Labdarúgó edzések
A tanév során hetente egy-egy alkalommal 90 perces labdarúgó edzésen vehettek részt az alsós és felsős
gyerekek. Ez iskolán kívüli, szabadon választható foglalkozás volt. Az utolsó alkalom rendhagyóra sikeredett. A
tornateremben a focistákat labdák helyett pizzák várták, melynek nagyon örültek. Köszönjük a Bikali és az
Egyházaskozári Önkormányzatnak, hogy támogatták az edzések megvalósulását és a tanulók meccsekre való
eljutását! Gratulálunk még egyszer a tanév során elért kiemelkedő eredményekhez!

13

Bikali Újság

2022. július

3D verseny
Megtartottuk első 3D versenyünket. A szakmai zsűri az elmúlt év/évek legkiemelkedőbb alkotásait hasonlította
össze, díjazta. Remek munkák születtek. A gyerekek kreativitása mellett Lécz Ildikó szakkörvezető munkája is
elismerésre méltó. Gratulálunk!

Hattyúlesen
A második osztály utánajárt, hány kis hattyú nevelkedik a tavaknál.
Fotózni csak a hattyú apukát tudtuk, mert a hangos közeledésre az
anya a kicsikkel elbújt a nádasban. Öt fiókát számoltunk össze.

Házi Atlétika Verseny
Idén második alkalommal került megrendezésre Házi Atlétika Versenyünk. A diákok négy számban nevezhettek:
kislabda hajítás, távolugrás, 30- és 400 méteres futás. A gyerekek közül nagyon sokan mindegyikben
megmérettették magukat. Kategóriánként (1-2. és a 3-4. osztályosok) külön díjazták a lányokat és a fiúkat. Az
abszolút győztes a fiúknál Halmosi Thomas, míg a lányoknál Miklós Luca lett. Ők az érmeik mellett egy-egy kupát
is átvehettek. Gratulálunk minden résztvevőnek!
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Rubik verseny
Júniusban újra megvalósult saját szervezésű Rubik
versenyünk. Bár csak 5 tanuló indult a versenyen, ők
egyre több kategóriában mérték össze tudásukat. A
következőkre volt jelentkező: 3x3x3, 2x2x2, piraminx,
mirror és 3x3x3 egykezes. Schván Tamás 4 kategóriában
is első lett, Dan Ábrahám pedig a piraminx kirakásában
bizonyult
a
leggyorsabbnak.
Gratulálok
a
versenyzőknek! Nyárra jó kockázást kívánok!

Kisballagás
Tíz éve immár hagyomány a bikali iskolában, hogy az utolsó tanítási nap a
negyedikesek elbúcsúznak az iskolától, diáktársaiktól és alsós tanáraiktól. Idén is
megható ünnepség keretében köszöntek el. Végigjárták az osztályokat, s egy-egy
csokor virágot kaptak az alsóbb évesektől.

Tanévzáró és ballagás
Június 18-án volt Egyházaskozáron a tanévzáró és ballagás. A műsor során egyesével, név szerint szólították a
kitűnő és jeles bizonyítványt szerzőket, valamint a különböző versenyeken kiemelkedően szereplő tanulókat.
Elköszöntünk a Szigetvári Tankerülettől és a Mágocsi Iskolától, mert szeptembertől a Pécsi Tankerülethez
kerülünk önálló iskolaként. Az ünnepély második felében elbúcsúzott a ballagó 8. osztály, Igazgató Úr pedig egy
kézfogással indította útra őket a nagybetűs életre.
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Anyakönyvi hírek

Születés

Elhalálozott

nem volt

Szelle Károlyné
élt 61 évet.
Lukács Józsefné
élt 77 évet
Kniesz Henrik
élt 74 évet
Dobrovodszky Lászlóné
élt 97 évet

Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak!

Egyházi hírek

KATOLIKUS EGYHÁZ, Szent Anna templom

EVANGÉLIKUS EGYHÁZ

Szentmisék:

Istentisztelet:

vasárnaponként:

08:30 órakor

A hónap 1. vasárnap:

14 órakor

A hónap 3. vasárnap:

11 órakor

Elérhetőségek:

Elérhetőségek:

Battonyai János plébános: 06-30-949-4048

Koskai Erzsébet lelkész:

06-72-459-092

Koskai Erzsébet lelkész:

06-20-251-7574

Studer Zsófia:

06-30-358-7564
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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

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.

Vegyesbolt
Hild Gáspárné 459-374

MUNKAÜGYI KÖZPONT
Mágocs Művelődési Ház
minden hónap első keddjén
8 – 12 óra között

Ifjúság Presszó

FÖLDHIVATAL KOMLÓ
Berek u. 3. Tel.: 72/896-166

Az IKSZT nyitvatartása:

KÉMÉNYSEPRÉS
1818/ 9menü/ 1pont
ÉPÍTÉSÜGYI HATÓSÁG
Komló, Városháza tér 3.
telefon: 584-000
ügyfélfogadás: hétfő, szerda 8:00-16:00

Tel.: 06-30-947-7479

Wieder Csaba 06-30-901-6906

H., K., Sz.,Cs, P.: 08:00-12:00
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

