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Beköszönő
Szabó Lőrinc: A fákhoz, a költőkhöz
Te vagy, május?
Csakugyan itt vagy?
Hogy lettél kész ilyen
hamar? Néhány nap alatt
mennyi szépség!
A vén föld milyen fiatal!

Hosszú tél, munka, gond, b
betegség úgy meglopta
ezt a tavaszt, hogy most
elálmélkodva nézem a
hirtelen megjött vigaszt:

Testületi Hírek
1.Bikal Község Önkormányzat Képviselő-testülete
döntése alapján az iskolásoknak a 2017/2018-as
tanévben is ingyenesen biztosítjuk a tankönyveket.
2. A testület 50.000-50.000 Ft-os támogatást
szavazott meg a majális, valamint a gyermeknap
támogatására.
3. Bikal Község Önkormányzata pályázatot nyújt be
az
óvoda
fejlesztésére.
A
beruházás
eredményeként felújításra kerül a jelenlegi
tornaszoba, annak előtere, új vizesblokk lesz
kialakítva, s megújulnak a kiszolgáló helyiségek is.
Az összes helyiségben kicserélésre kerülnek a
nyílászárók, s a fűtési rendszer is korszerűsítésre
kerül. Önkormányzatunk a pályázathoz szükséges 5
%-os önerőt költségvetésében biztosítja. Nyertes
pályázat esetén az új, harmadik felújítási ciklus
eredményeként befejeződik az óvoda teljes belső
felújítása.

4. Önkormányzatunk úgy döntött, hogy az óvoda
előtti járdaszakaszt is felújíttatja. Erre azért van
szükség, mert ez a szakasz az elmúlt télen teljesen
tönkrement. A felújításhoz szükséges forrásokat
igyekszünk pályázatból biztosítani.
5. A képviselő- testület elfogadta a „Bikal”
Nonprofit Kft. 2017. évi költségvetés tervezetét.
Ennek egyik legkritikusabb pontja a szippantáshoz
szükséges források előteremtése. Ezt az összeget
önkormányzatunk tudja addig megelőlegezni, míg
az állami támogatás meg nem érkezik.
6. Önkormányzatunk úgy döntött, hogy képviseli
Bikal községet a május 27-i Hidaskürti
emlékműavatáson.

2

FOGADÓÓRÁK
(más elfoglaltság esetén
a fogadóóra elmarad.
Ezért szíves elnézésüket
kérjük!)
Kőműves József
polgármester
.
hétfő
16:00 – 17:00

ELÉRHETŐSÉGEK
Kőműves József
polgármester
72/559-005
e-mail:
onkbikal@axelero.hu
Mázsár Réka
alpolgármester
06 30/534-7604
Borsi Viktor
képviselő
06 30/654-6804
Brandt Vincéné
képviselő
0630/596-0528
Maisch Norbert
képviselő
e-mail:
mnorbert76@freemail.hu

POLGÁRMESTERI
HIVATAL
DOLGOZÓI
dr. Markó Gábor
jegyző Bikal:559-018
Kozár: 459-101/ 13-as
mellék
Molnár Sarolta 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
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Egyéb hírek, közlemények
Sonkát és tojást kóstoltak szakértők a húsvéti nagybevásárlás előtt, a Magyar
Gasztronómiai Egyesület koordinálásában. A bírálaton kizárólag mélyalmos tojások
vehettek részt. A teszt meglepő eredményt hozott. A tojások egyforma ideig főzve, majd
felvágva teljesen megkülönböztethetők lettek. Erre a rangos versenyre Heppenheimerék
is beneveztek, s ha már beneveztek, el is hozták az első díjat. A bírálók szerint a
Heppenheimer tojás fehérjéje tökéletes konzisztenciájú, a sárgája krémes, a kóstolás után
a finom tojás íz hosszú lecsengésű. Gratulálunk!
Április 26-án író - olvasó találkozót tartottunk az IKSZT-ben. A vendég Császár Levente
volt, aki a Bikalról szóló mesekönyvét mutatta be. Az érdeklődők megismerhették az író
életútját, a „Garabonciások” című mesekönyv megírásának történetét, s dedikáltathatták
könyveiket. A program házigazdája Dobrovódszky Lászlóné volt.
Május 27-én az önkormányzat parkjában gyereknapot tartunk. Lesz sok játék, verseny,
szülők-gyerekek meccsek, meglepetés műsor, finomságok. Gyertek minél többen! A
szervezők nagy szeretettel várnak benneteket!
Június 2-án CIMEA kupa! Immár harmincadik alkalommal. A versenyre már sok iskola
diákja jelentkezett. A helyszín a park műfüves pályája. A program díszvendége Dibusz
Dénes, a magyar válogatott és a Ferencváros kapusa lesz. Minden érdeklődőt sok
szeretettel várunk!
Május 27-én Hidaskürtön a kitelepítések 70-ik évfordulója alkalmából emlékműavatást
tartanak, melyre minden érdeklődőt sok szeretettel várnak. Aki el szeretne menni, azokat
kérjük, hogy jelentkezzenek az önkormányzatnál, hogy a szervezést elkezdhessük. Ezen
a szombati napon fél 12-kor kell odaérnünk, az emlékmű avatása 14.00-kor kezdődik.
Az utóbbi időben többen jelezték önkormányzatunknál, hogy sok szabadon kóborló
kutya van a faluban. Ezek nem kóbor ebek, hiszen ismerik gazdájukat. A problémák
megelőzése érdekében kérjük a tulajdonosokat, hogy udvarukba tartsák kutyáikat, s
gondoskodjanak arról, hogy a kutyák ne szökhessenek meg! Köszönjük!
Önkormányzatunk május közepén elkezdi lebontani balesetveszélyessé vált
buszmegállóit. A régiek helyére új megállók építését tervezzük. Az átmenet idejére
megértésüket kérjük!
A helyi iparűzési adó bevallási határideje május 31, melyhez nyomtatvány átvehető a
hivatalban.

Lomtalanítás Bikalon
2017 június 2-án, a hulladékot az adott napon reggel 6 óráig kell kihelyezni
gyűjtődobozokba vagy zsákokba.
Nem helyezhető ki: építési törmelék, állati tetemek, zöldhulladék, veszélyes hulladék
(akkumulátor,gumiabroncs, növényvédőszeres és festékes dobozok, stb.), elektronikai
hulladék.
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PUCHNER BIRTOK RENDEZVÉNYNAPTÁR
Május
Gyereknap
2017. május 28. 10:00-17:00
Gyereknapon számtalan mesés programmal készülünk kicsiknek és nagyoknak egyaránt! A
különféle interaktív játékok és előadások mellett körhinta, légvár, lufiárus és sok-sok nyalánkság
vár Rátok!Gyerekeknek a belépés ingyenes!
Jegyár: 2.200 Ft/fő
--Pünkösdi Kemencés Gasztrofesztivál
2017. június 3-4-5.
A legenda tovább folytatódik. Idén 3 napos Kemencés Gasztrofesztivállal ünnepeljük a
Pünkösdöt. Minden nap más-más ételekkel, meghívott vendégekkel és előadásokkal készülünk.
Gyerekeknek a belépés ingyenes!
Jegyár: 2.200 Ft/fő
A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

Részletes információk: www.elmenybirtok.hu ,www.puchner.hu
Jegyrendelés: +36 72 459 546, 547

Az iskola hírei
Bendegúz Nyelvész

Digitális Témahét

Iskolánk másodikos, harmadikos tanulói idén is
beneveztek a Bendegúz Nyelvész tanulmányi
versenyre. A megyei fordulóba bejutott tanulóink:
Bőhm Boglárka és Hermann Sára a 3. osztályból,
Fábián Máté és Schván Tamás a 2. osztályból.

A Digitális Témahét célja a digitális pedagógia
módszertanának népszerűsítése és elterjesztése a
köznevelésben. Ennek keretében óriás társast
játszottunk az alsó tagozaton. A feladatokat QR-kódok
leolvasásával tudták meg a tanulók. A játékos,
mozgásos feladatok mellett sok elméleti kérdésre is
válaszoltak a számítógéppel és az internet
használatával kapcsolatban.
Knieszné Virág Gizella
Dombó Pál Tanulmányi Verseny
Magyar tantárgyból iskolánk 3 másodikos (Bocor Karina, Fábián Máté, Schván
Tamás) és 2 harmadik osztályos (Bőhm Boglárka, Hermann Sára) tanulója
mérettette meg magát. A versenyen három megye 12 településének, összesen

4

Bikali Újság

2017. május

20 iskolájának legjobb tanulói vettek részt. Schván Tamás 2. osztályos tanuló III. helyen, Bőhm Boglárka 3. osztályos
tanuló V. helyen végzett. Minden tanulónak köszönjük a sok munkával járó felkészülést! A legjobbaknak külön
gratulálunk!
Schullerné Kniesz Márta

Fellépés Lengyelen
Április 8-án, a polgármester meghívására a Lengyeli Faluházban
szerepelt iskolánk 12 tanulója. Palotás tánccal nyitották meg a
lengyeli gyermekek javára rendezett Jótékonysági bált. A jó
hangulatú fellépés után a szervezők sok finomsággal lepték meg kis
táncosainkat. Köszönjük tanulóinknak a színvonalas szereplést!

SchullernéKniesz Márta

Wágner Antal szavalóverseny
Idén április 6-án került megrendezésre az egykori iskolaigazgatónkról,
Wágner Antalról elnevezett szavalóverseny. A gyerekek nagy szorgalommal
készültek. A zsűrinek nem volt könnyű dolga, amit a megosztott helyezések
is mutatnak. Gratulálunk minden résztvevőnek!
Miklós Balázsné
1-2.osztályosok:
I. Both Annamária (2.o.) és Lovas Laura (1.o.)
II. Bocor Karina (2.o.)
III. Bakonyi Balázs (2.o.) és Lencz Adrienn (1.o.)
3-4. osztályosok:
I. Wolf Lara (4.o.)
II. Pónya Panka Bíborka (4.o.)
III. Berdál Alexandra (4.o.)
5-8. osztályosok:
I. Czeichner Georgina (8.o.)
II. Kleisz Fanni (8.o.)
III. Kindner Bernadett (5.o.) és Kovács Bernadett (7.o.)

Mindszentgodisai Szavalóverseny
Tanulóink eredményesen szerepeltek a Mindszentgodisai Szavalóversenyen, amit a
költészet napján, április 11-én rendeztek meg. Több mint öt iskolából érkeztek a
gyerekek és mondták el versüket. Lovas Laura az első osztályosok kategóriájában II.,
míg Bocor Karina a második osztályosok kategóriájában szintén a II. helyen végzett.
Gratulálunk!
Miklós Balázsné
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K&H Vigyázz, Kész, Pénz!
Idén a másodikos osztályosok két csapattal
(Bankos Bajnokok, Eszes Ezresek) neveztek a
pénzügyi vetélkedőre, melynek célja a gyerekek
pénzügyi ismereteinek bővítése. Bankos Bajnokok:
Both Annamária, Fábián Zsóka, Mészáros
Georgina, Teninger Csanád. Eszes Ezresek: Bakonyi
Balázs, Bocor Karina, Jakab Anna, Martinka Petra.
A két online forduló után mindkét csapat bejutott
a regionális döntőbe, ahová a 3 megye legjobb 5
csapatát hívták meg. A regionális versenyen is
nagyon ügyesen szerepeltek a kicsik, s mindkét csapat dobogós helyen végzett. A Bankos Bajnokok a II., míg az Eszes
Ezresek a III. helyet érték el. Gratulálunk a sikerekhez! Felkészítő pedagógusok: Knieszné Virág Gizella és Miklós
Balázsné.
Miklós Balázsné

Elsősegélynyújtó verseny Komlón
2017.ápr.18-án rendezték meg Komlón a területi
elsősegélynyújtó versenyt. A tavaszi szünet ellenére
iskolánk tanulói is részt vettek ezen a
megmérettetésen. A csapatok 5 baleseti helyszínen
adhattak számot felkészültségükről. A gyakorlati
feladatokon túl, tesztek megoldásában is
összemérhették
tudásukat.
Diákjaink
jó
teljesítménnyel az ötödik helyen végeztek. A csapat
tagjai voltak: Szabó Franciska, Nagy Szimonetta,
Lévai Ramóna, Kertész Benedek és Tóth Roland,
Horváth Orsolya és Gartner Kinga pedig segítőként vehettek részt a versenyen. Az életszerű szituációk és tesztek
megoldása sok hasznos elsősegélynyújtással kapcsolatos ismerettel gazdagította ismereteiket, melyeket a
mindennapi életükben is hasznosítani tudnak.
Rózsa Józsefné

Kaán Károly XXV.Országos Természet- és Környezetismereti
Verseny
2017.ápr.7-én Pécsen a Nagy Lajos Gimnáziumban rendezték meg
a Kaán Károly Természetismereti verseny megyei döntőjét. Ebben a
tanévben két tanulónk képviselte iskolánkat ezen a rangos
vetélkedőn. Alaposan felkészültek a kijelölt szakirodalomból,
nemzeti parkjaink védett értékeiből és megismerték Kaán Károly munkásságát. Gazda Inez az ötödik osztályosok
korcsoportjában a 2. helyet szerezte meg, Kun Dániel pedig a hatodikosok csoportjában a középmezőnyben végzett
szoros küzdelemben. Mindkettőjük teljesítményére büszkék vagyunk! További sok sikert kívánunk nekik!
Rózsa Józsefné

6

Bikali Újság

2017. május

Herman Ottó biológia verseny
2017.ápr.22-én Pécsen rendezték meg a Herman Ottó biológia verseny megyei fordulóját.
Iskolánkat két tanuló képviselte. A biológia tananyagon kívül a Természetbúvár folyóirat
kijelölt cikkeit, Herman Ottó munkásságáról szóló könyvet valamint nemzeti parkjaink
védett értékeiről szóló cikkeket kellett elolvasniuk a felkészülés során. A szorgalmas és
kitartó munkájuk eredményeként Tóth Roland 7.osztályos tanuló harmadik helyen végzett,
Icha Zoltán pedig a középmezőnyben végzett szoros küzdelemben. Mindkettőjük
teljesítményére büszkék vagyunk!
Rózsa Józsefné

Digitális Jövő
Budaörsön rendezték meg május 10-én az első magyar-angol műhelyt,
melyen mi is részt vehettünk. A konferenciával egybekötött első magyarangol nyitott műhely standjain közel harminc résztvevő - köztük mi is mutatta be ötleteit, megoldásait a digitális jövő és az oktatás témakörében.
Bemutattuk a tanulóink által készített 3D-s modelleket és LEGO
robotjainkat. Műhelyünkben a 3D tervezést próbálhatták ki az érdeklődők.
És a többi műhely? Láthattunk bűvös kocka kirakó LEGO robotot, házilag
készült 3D nyomtatót, kipróbálhattunk VR-szemüveget, micro:bit és raspberry pi programozását, elkészíthettük első
animációs filmünket, részt vehettünk digitális eszközökkel támogatott mini tanórákon. Tartalmas napot töltöttünk
Kőművesné Puchner Ildikó
Budaörsön.

Az óvoda hírei
Áprilisi programjaink

 04.03. Tojásfát díszítettünk
a gyerekek által megfestett
tojásokkal Zsuzsa óvó néni
segítségével.
 04.04. „Nyuszi lesen”
voltunk Kati dadusnál és
Laci bácsinál. Köszönjük a
lehetőséget!
 04.12. A bikali ovisok sem szorgoskodtak hiába a nyuszi fészeképítéssel, ma nem maradt
üresen a fészek.
Köszönjük az ajándékokat a "Húsvéti nyuszinak", Mázsár Rékának, Hildné Marikának,
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Miklós Balázsnak, Kati dadusnak és Zsuzsa óvó néninek és Bogyay Gábornak a segítségét
a beszerzéshez!
 04.20. Óvodánk létszáma beíratott új ovisainkkal bővült, akiket szeretettel várunk,
köszönjük a szülők bizalmát!
 Föld napjára virágmagültetéssel emlékeztünk.
 05.02-án Megtekinthették a gyerekek a Szegedi Látvány színház előadását.

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
felnőtt katekézis Csibi Imre
atyával.
Szeretettel várunk minden
érdeklődőt!
Csibi Imre plébános: 0630/3220690
Studer Zsófia: 0630/358-7564
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A BIKAL NONPROFIT KFT SZOLGÁLTATÁSAI

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 74/461-198
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 Klaudia, 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 30/231-3985
POSTA BIKAL 459-210
OKMÁNYIRODA KOMLÓ Városháza tér 3.
72/ 584-013, ,
VÍZ HIBABEJELENTÉS (0-24)
06 30/468-2566
ÜGYINTÉZÉS Szászvár Május 1 tér 1. 389-064
EON ÁRAM- HIBABEJELEN.0680/ 205-020
EON GÁZ- HIBABEJELEN.06 80/ 424-242
MUNKAÜGYI KÖZPONT
Mágocs Művelődési Ház
minden hónap első keddjén
8 – 12 óra között
FÖLDHIVATAL KOMLÓ
Berek u. 3. Tel.: 483-110
KÉMÉNYSEPRÉS
1818/ 9menü/ 1pont

ÉPÍTÉSÜGYI HATÓSÁG
Komló, Városháza tér 3.
telefon: 72/584-000
ügyfélfogadás: hétfő, szerda 8:00-16:00
FALUGAZDÁSZ Nemes Balázs
06 30/ 329-2881 Ügyfélfogadás:
kedd 10:00-11:00 IKSZT Bikal
A komlói JÁRÁSI HIVATAL
bikali ügyfélszolgálat
Ügyfélfogadási idő: kedd 8:35-9:30

szennyvízszippantás:
(ezek az árak csak Bikalon érvényesek)
lakossági:3.300Ft, közületi: 4.500Ft

Gázcsere: 4.000Ft
(kérésre nyugdíjasoknak és rokkantaknak házhoz
visszük)
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. TEL.:0630/621-0752

Tiny Aprócikk Bolt
Kapható cikkek: háztartási termék, ajándék áru, játék,
művirág, vegyi áru, háztartási papír, papír-írószer,
csomagoló papírok, hobbiállat eledel és felszerelés,
ruházat –cipő –rövidáru, szerszámok, festékek,
zár-vasalat –kötőelem, édesség, egyéb szezonális
termékek.
Névre szóló egyedi fa termékek rendelhetők.
Bikal, Rákóczi u. 8.
Tel.: 30/947-7479

BIKALI BOLTOK
Vegyesbolt – Györki Ernőné 459-340
Vegyesbolt – Hild Gáspárné 459-374
Tiny Aprócikkbolt Kiss Tiborné 30/947-7479
Ifjúság Presszó Wieder Csaba 30/901-6906
E- MAGYARORSZÁG
AZ ÖNKORMÁNYZAT TETŐTERÉBEN
H., K., Sz.,Cs: 12:30-16:30 P.: 8:00-12:00

Könyvtár
Kedd – Péntek :
Szombat:

12:30-16:30
12:30-16:30

Ifjúsági klub: Szombat:12:30-16:30

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 május 25.
Megjelenik 300 példányban – a lap ingyenes. Szerkesztő: IKSZT Nyomtatás: Basámi Kft. Dombóvár
A megjelenő cikkek tartalmáért a kiadó nem vállal felelősséget.

