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Szilágyi Domokos: Karácsony
A puha hóban, csillagokban,
az ünnepi foszlós kalácson
láthatatlanul ott a jel,
hogy itt van újra karácsony.
Mint szomjazónak a pohár víz,
úgy kell mindig e kis melegség,
hisz arra született az ember,
hogy szeressen és szeressék.
S hogy ne a hóban, csillagokban,
ne ünnepi foszlós kalácson,
ne díszített fákon, hanem
a szívekben legyen karácsony.

2

Bikali Újság

2021. december

Testüle ti h írek
1. Önkormányzatunk beszerzési eljárás keretében csapadékvizes pályázatához három tervező céget hívott meg
ajánlattételre. A legkedvezőbb ajánlatot adó cégnek lesz a feladata az engedélyes tervek elkészítése, utána
pedig a kiviteli tervek elkészítése. A legjobb ajánlatot a PMI Tervező Iroda adta, a tervek elkészítésének
költsége 2.750.000 Ft lesz. Ennek a költségnek a kifizetésére pályázatunk biztosít forrásokat.
2. Szintén beszerzési eljárás keretében három közbeszerzési tanácsadó céget kértünk fel ajánlattételre.
Önkormányzatunk pályázatot szeretne benyújtani önkormányzati út felújítására, s ezért feltételes
közbeszerzést kíván lefolytatni a Megye ajánlásának megfelelően. A nyertes cég lesz jogosult majd
lebonyolítani a közbeszerzési eljárást.
3. Testületünk tovább kívánja fejleszteni térfigyelő kamerarendszerét. Ennek kapcsán új kamerák lettek
elhelyezve településünkön. A kamerák éves karbantartási díja, továbbá az újak telepítése 450.000 Ft-ba került.
4. Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az elnyert egyedi szennyvízkezeléses pályázatunk lépései a következők.
Számlát nyitottunk a Kincstárnál. A pályázat beadásához kapcsolódó költségeket kifizettük. Terveink szerint
januárban megindíthatjuk a közbeszerzési eljárást. Ennek kifutása minimum 3-4 hónapot vesz igénybe. Ezután
kiválasztásra kerül a beruházó, akivel megkötjük a kiviteli szerződést. Ezek után indulhat meg a munka. Erre
legkorábban a nyáron kerülhet sor, de akár továbbcsúszhat az őszre is. Ezért előfordulhat az is, hogy a munkák
csak 2023-ban fejeződnek be. A programban résztvevőkkel jövőre felvesszük a kapcsolatot az önerők
biztosításával kapcsolatban.
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Felhívás
2022.január közepétől újra indulnak táncos foglalkozásaink!
Szenior tánc: kimondottan az idősebb korosztály számára kitalált, forradalmian új,
közösségi mozgásforma. Ebben a táncban nincsenek hirtelen mozdulatok, ugrások, pörgések
vagy különféle akrobatikus elemek, sokkal inkább nyugodtabb mozdulatsorok, főleg
sétalépések. Nincs szükség sem táncpartnerre, sem előzetes tánctudásra. Párban, körben és
sorokban táncolunk.
Társas tánc: táncimádóknak és táncolni vágyóknak.
Angolkeringő, bécsi keringő, tangó, cha-cha-cha… stb.
Vidám és lelkes táncosokból álló „klub” tagjaként feledhetetlen tánctanulásban lesz részed.
Szeretettel várjuk a mozogni vágyókat! Táncolj velünk! Bárki bekapcsolódhat!
Bővebb felvilágosítás és információ: Pap Csillánál

Filmklub
"Egy filmet - nem győzöm ismételni nem szükséges érteni, elegendő érezni.
A nézőnek egy film megtekintése elsősorban
személyes, ösztönös élmény kell, hogy legyen."
(Michelangelo Antonioni)

Terveink között szerepel egy filmklub indítása. Programunkkal szeretnénk rendszeresen
jelentkezni, bemutatva azokat a digitalizált videókat, melyek településünk rendezvényein
készültek 1990 – 2002 között.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt, ahol a „mozizás” nem a stáblistával, hanem egy
kiadós beszélgetéssel ér véget-a filmbeli szereplőkről, történetekről… stb.
A program helyszíne:
Bikal Község Önkormányzata, IKSZT
Első filmklub kezdési időpontja:
2022. Január 21. péntek 17:00 órától
Havonta egy alkalom minden 3. pénteken
Az első film 1992-ből: Kugli verseny, bál…
Szeretettel várunk Benneteket, gyertek, mozizzunk, nosztalgiázzunk együtt!
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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

2021.10.02-án Nemzetiségi napot tartottunk, mely nagyon jó hangulatban telt. Köszönjük,
hogy falunk apraja-nagyja részese volt rendezvényünknek.
BNNÖ
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Iskolánk hírei
Színházlátogatás
A pihentető őszi szünet után egy remek kulturális programmal indult az iskolai hét. A
Dombóvári Művelődési Házban 2020. november 3-án Grimm Holle Anyóját nézhettük meg.
A színdarabot a Budapesti Bábszínház hozta el. A színészek remek játéka elvarázsolta a
gyerekeket. Már várjuk a következő előadást!
Rieger Éva
Szent Márton nap
Az idei évben iskolánkban szűk körben zajlott a Márton napi megemlékezés. A gyerekek
osztályfőnökeikkel liba linzer sütéssel készültek az ünnepre, illetve lampionokat készítettek
technika órán. Német órákon dalokat tanultak, feladatokat oldottak meg az ünnephez
kapcsolódóan. A délutáni megemlékezésen néhány harmadikos tanuló verssel, a negyedik
osztály tanulói pedig Dan Dániel, illetve Szalai Szilárd gitáros kíséretében lampionos tánccal
tisztelegtek Szent Márton emléke előtt. A zsíros kenyerezés és közös sütizés az
osztálytermekben zajlott. Jól éreztük magunkat, melyről a képek tesznek tanúbizonyságot.
„Zengje a szívünk, énekelje nyelvünk
Szent Márton püspök életének hírét,
kit három ország magáénak mondhat, és
bízva kérhet.
Értelme éles, életében józan,
római császár derék katonája,
s hittanulóként szívében már érik Isten igéje.
Irgalmas szívvel meglátja a koldust,
őt felruházván megismeri Krisztust,
majd érett fejjel messzi Galliában papja lesz
néki.
És íme: püspök Túrnak városában,
nagy méltóságban egyszerűen élvén,
védelmezője ragadozók ellen s atyja a
nyájnak.
Szent Márton, kérünk, ki már célhoz értél,
főpapok dísze, légy a papok őre,
s a magyar földet, hol születtél egykor, mint
atyánk, óvjad.”

Nemes Kitti

6

Bikali Újság

2021. december

Rajzverseny az alsó tagozaton

November 5-én első alkalommal került megrendezésre az alkotni vágyó, ügyes rajzos
tanulók számára „Ősz, ahogyan én látom” címmel a rajzpályázat.
Az 1. - 2.-os és a 3. - 4.-es korcsoport versenyzett egymással.

A zsűrinek nem volt könnyű dolga, hiszen több mint 40 résztvevő munkáját kellett
értékelnie.
A következő eredmények születtek:

Az 1.-2.-os korcsoport: III. helyezettje Váli Ági, II. helyezett Miklós Luca, I. helyezett Deák
Anna. A zsűri különdíjat adott Buzás Dzsenifernek és Hollós Alinának.

A 3.- 4.-es korcsoport III. helyezettje Miklós Hanna, II. helyezett Váli Zsolt, I. helyezett
Horváth Csenge. A zsűri különdíjat ítélt Hollós Tamarának.

Minden gyermeknek köszönjük a részvételt! A helyezett tanulóknak gratulálunk!

1.- 2.-os korcsoport győztesei

3.-4.-es korcsoport győztesei
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Házi készíté sű lekvárok eladók
s

Házi készítésű lekvárok kaphatók az alábbi gyümölcsökből a készlet erejéig:
csipkebogyó, som, füge, kökény, ribizli-josta. A lekvárok ára 500 Ft/üveg. Birsalmasajt is
kapható, 600 Ft/adag.
Érdeklődni lehet: Sterner Henrikné, Bikal Ifjúság u. 21., tel.: 06-30-9861-665

Cseppetsem program
s
Használt sütőolaját zárt csomagolásban leadhatja az Önkormányzat mögött található erre
kijelölt műanyag konténerben (Posta mellett van kihelyezve).
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Anyakönyvi hírek

Születés

Elhalálozás
nem volt

Zsibók Attila
élt 58 évet

Szögi Zoltán
élt 66 évet

Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak!

Egyházi hírek

KATOLIKUS EGYHÁZ, Szent Anna templom

EVANGÉLIKUS EGYHÁZ

Szentmisék:

Istentisztelet:

vasárnap:

08:30 órakor

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

14 órakor
11 órakor

Karácsonyi-Újévi miserend:
Elérhetőségek:
dec. 25. szombat 8:30 órakor - igeliturgia
dec. 26. vasárnap 8:30 órakor – szentmise
jan. 2. vasárnap 8:30 - szentmise
Elérhetőségek:
Battonyai János plébános: 06-30-949-4048
Studer Zsófia:
06-30-358-7564

Koskai Erzsébet lelkész:
Koskai Erzsébet lelkész:

06-72-459-092
06-30-587-4610
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PUCHNER BIRTOK RENDEZVÉNYNAPTÁR
December

ÉLMÉNYBIRTOK PROGRAM

Advent
2021. december 4., 11., 18. 11:00 - 17:00
Nyakunkon a karácsony! A meghitt hangulatú középkori városban kézműves ajándékokkal
készülhetsz az ünnepre, izgalmas előadásokon vehetsz részt és finom falatokkal
kényeztetheted magad.
Jegyár felnőtteknek: 2 200 Ft/fő,
Gyerekeknek kedvezmény!
---------

SZÍNHÁZI ELŐADÁS A PUCHNER BIRTOKON
Tragédia: Az ember
2021. december 28. 20:00

Madách Az ember tragédiája műve újragondolva diákoknak és fiatal lelkű felnőtteknek. Az
előadás humorral és iróniával átszőtt játék, amiben meglelheted az eredeti Madách-ot is.
Ajánlott korhatár: 12-99 év.
Felnőtt előadásjegy: 2 500 Ft/fő (12 éves kortól)
Előzetes jelentkezés szükséges: +36 72/459 547
---------

4 elem
2021. december 29. 20:30

A Bikali Élményszínház és az Ágens Társulat nagyszabású, lovas, énekes, táncos
látványshowja. Vacsorával egybekötött jegyek limitált számban érhetők el!
Ajánlott korhatár: 6-99 év.
Felnőtt előadásjegy: 3 000 Ft/fő (12 éves kortól)
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Gyermek előadásjegy: 2 000 Ft/fő (6-11 év között)
Előzetes jelentkezés szükséges: +36 72/459 547

Díva, dáma, perszóna
2021. december 30. 20:00
A titkos nő, azaz hogyan váljunk nővé? - interaktív nőkereső játék. Az előadás górcső alá
veszi az internetet elárasztó „jó nővé válást” támogató szépészeti és tanácsadói rendszert, és
mindent megtesz azért, hogy végig kacagd, sőt viháncold ezt az „embert próbáló”
kísérletet!
Ajánlott korhatár: 15-99 év.
Jegyár: 2 500 Ft/fő,
Előzetes jelentkezés szükséges: +36 72/459 547
---------

Szilveszter a Puchner Kastélyszállóban****
2021. december 31.
Ints búcsút a 2021-es évnek! Szilveszteri programunk: vacsora múltidéző óévbúcsúztató
fogásokkal, éjfélig korlátlan italfogyasztással, retro hangulatú buli, értékes
tombolanyeremények, éjfélkor tűzijáték, pezsgő és Újév köszöntő büféasztalos ételek!
Jegyár felnőtteknek: 22 000 Ft/fő
Gyerekeknek kedvezmény!
A jegyek korlátozott számban érhetők el.
Jelentkezési határidő: 2021. december 23. 12:00 óráig, vagy a létszám erejéig.

A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

Részletes információk: www.elmenybirtok.hu
Jegyrendelés: +36 72 459 547
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Sajtóközlemény
MONTÁZS projekt - A fogyatékos személyek számára nyújtott szakmai és közszolgáltatások
hozzáférhetőségének kialakítása, fejlesztése
2021. december 10.

A MONTÁZS projektet (EFOP 1.9.2.–VEKOP-16-2016-00001) a Szociálpolitikai Innovációs
Közhasznú Nonprofit Kft. valósítja meg európai uniós támogatásból. A projekt célja a
fogyatékosságból
adódó
igényekre
reagáló
közszolgáltatások
minőségének
és
hozzáférhetőségének javítása, a fogyatékos emberek életminőségének, önálló életvezetési
képességének és társadalmi befogadásának növelése.

Folytatódik a fogyatékosságügyi tanácsadás a MONTÁZS projekt zárása után
Javuljon a fogyatékos emberek életminősége, önálló életvezetési képessége, valamint a társadalmi
befogadásuk – ez volt a fő célja a 2017-ben indult MONTÁZS projektnek. Ennek megvalósítására többek között
létrehozták és működtetik az országos fogyatékosságügyi tanácsadói hálózatot, AAK (augmentatív és
alternatív és kommunikáció)-módszertani központokat nyitottak, elérhetővé tették minden régióban a felnőtt
logopédiai ellátást, valamint az autista emberek ellátását segítő szolgáltató hálózatot működtettek. A
közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférést segítő fogyatékosságügyi tanácsadói hálózat a projekt
után is elérhető lesz.
A MONTÁZS projekt keretében 2018. április 1-től országszerte 22 Információs és Koordinációs Pont alakult
(IKOP) és működik ez év végéig. Az IKOP-okban dolgozó – speciális ismeretekkel, tudással rendelkező –
fogyatékosságügyi tanácsadók a helyi igényekre alapozott szolgáltatást biztosítanak a fogyatékos személyek és
családtagjaik, valamint az intézményi ellátásban részesülő fogyatékos személyek számára.
Az elmúlt évek tapasztalatai és eredményei igazolják, hogy a fogyatékosságügyi tanácsadás beváltotta a hozzá
fűzött szakmai elképzeléseket, szükség van a helyi igényekre reagáló szolgáltatásra. A fogyatékos emberek és
családtagjaik életét nagyban megkönnyíti, ha a számukra fontos, speciális információkat egy helyen érhetik el.
Az IKOP-okban elérhető szolgáltatások igen népszerűek voltak az érintettek és szakemberek körében is. A
fogyatékosságügyi tanácsadás nem ér véget a MONTÁZS projekt zárásával. 2022. január 1-től a szolgáltatás
átkerül az emberi erőforrások minisztere által kijelölt család- és gyermekjóléti központokhoz, ahol más keretek
között, de hasonló szakmai tartalommal várják a kliensek, szakemberek megkeresését.
A dél-dunántúli régióban az alábbi intézményekben folytatódik a fogyatékosságügyi tanácsadás:




Pécs: Esztergár Lajos Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ, 7632 Pécs, Anikó utca 5.
Kaposvár: Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság, 7400 Kaposvár, 48-as Ifjúság utca 58-60.
Szekszárd: Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ, 7100 Szekszárd, Vörösmarty utca 5.

Szociálpolitikai Innovációs Közhasznú Nonprofit Kft.
Projektiroda: 1138 Budapest, Váci út 191.
E-mail: kommunikacio.montazs@szinkft.hu
Honlap: www.szinkft.hu
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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

