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Beköszönő
Pinczési Judit

"Nem koronámat adom én,

NYÁRI DAL

a szabadságért kevés,
tudom,
de ha röptömben felkiáltok,

Egy kislány kék

a hangom megül az

lepkét fogott.

arcodon."

Szebb volt, mint egy
szálló madár.

Lepke táncol a szélben,

Fénylő szárnyát

a tó ezüst tükör.
Egy kislány játszik a réten,

szétnyitotta,

s az arca tündököl.

azt mondta, ő lepkekirály.

Testületi Hírek
1. A képviselő-testület pályázatot nyújtott be a nyári
gyermekétkeztetés támogatására. A program keretében
7 gyermeknek tudunk majd ebédet biztosítani a nyári
hónapokban.

családsegítő szolgálat, és a szociális szolgáltató
központ 2014. évi beszámolóját.

2. Testületünk úgy döntött, hogy csatlakozik a Magyar
Éghajlatvédelmi Szövetséghez. A tagdíj mértéke évi
10.000 Ft.

8. Önkormányzatunk két új hintát vásárol az Ifjúság
utcai játszótérre.

3. Bikal Község Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy a Belügyminisztérium felhívásához
csatlakozik, és 50.000 Ft-tal támogat egy kárpátaljai
települést abban az esetben, ha a támogatás nem egy
közös „kalapba” kerül, hanem egy közösséget
közvetlenül támogathatunk.
4.
Önkormányzatunk
a
Német
Kisebbségi
Önkormányzat július 25-i „Halászléfőző verseny és
focikupa” rendezvényét támogatásáról biztosítja, és a
költségek felét átvállalja.
5. Az önkormányzat támogatja az Észak-hegyhát Unió
Nonprofit Kft. létrehozását. A kft létrehozása plusz
kiadást nem jelent, ugyanis az Észak –Hegyhát Unió
Egyesület alakul át, mellyel kapcsolatban már több
éves kötelezettségvállalásunk van.
6. Bikal Község Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadta az Egyházaskozári Óvodafenntartó Társulás,
az Egyházaskozári Óvoda, az Egyházaskozári Közös
Önkormányzati Hivatal, a helyi önkormányzat, a

7. A testület módosította a vállalkozások támogatásáról
szóló rendeletét. A rendelet a honlapon lesz elérhető.

9. Képviselő-testületünk 250.000 Ft-tal támogatja a
Bikal - Egyházaskozári közös női kézilabdacsapat
megalakulását.
10. Az önkormányzat pályázatot nyújt be járda
felújításra, valamint az "Önkormányzatok rendkívüli
támogatása" elnevezésű pályázatra.
Kőműves József tájékoztatta a képviselőket, hogy
sikeres tárgyalások eredményeként az idei évben még
megmarad a településen az OTP-s automata. A további
években azonban a bank akkor fogja üzemeltetni az
ATM-et Bikalon, hogyha az nagyobb forgalmat
bonyolít le. Ezért a polgármester kéri a képviselőket,
hogy tájékoztassák a lakosságot arról, hogy bármely
bank kártyáját használhatják havi két alkalommal
ingyenesen a helyi automatában abban az esetben, ha a
felvett készpénz összege nem lépi túl a 150.000 Ft-os
keretet.
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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

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

PUCHNER BIRTOK PROGRAMOK
JÚNIUS 20. 11:00-16:30 – SZENT IVÁN NAP
Jegyár: 2.500 Ft/fő
A nyári napforduló ünnepén szerelmi okosítással, mesejátékkal és látványos
lovagi előadással várjuk látogatóinkat.
JÚNIUS 20. 19:00-24:00 – SZENT IVÁN ÉJ
Jegyár: 1.500 Ft/fő
Jegyár vacsorával: 5.000 Ft/fő
Este az év legvarázslatosabb éjszakája: szerelmi próbatétellel, lenyűgöző
látványszínházi előadással, a Magma Tűzszínház műsorával, valamint tűztánccal
és tűzugrással készülünk. Szent Ivánkor minden megtörténhet.

BIKALI NYÁRI FESZTIVÁL 2015
JÚNIUS 27. 20:00 - EXPERIDANCE: A KIRÁLY NEVÉBEN
Jegyár: 3.500 Ft/fő
A Bikali Nyári Fesztivál 2. kiemelt programjaként tekintse meg a 15 éves ExperiDance
előadásában Schwajda György és Román Sándor táncjátékát:
A király nevében című produkció túláradó táncait és pompás reneszánsz kosztümjeit!

JÚLIUS 4., 18., 25., AUGUSZTUS 1., 8. 20:00 – NEMZETI LOVAS SZÍNHÁZ: JÁNOS VITÉZ
Jegyár: 2.900 Ft/fő
A János vitéz című családi előadás a paraszt fiúból huszárrá vált Jancsi mesés kalandjait
mutatja be lovas üldözésekkel, nagy harcokkal, illetve fergeteges látványelemekkel,
különleges zenei virtuozitással! Ne maradjon le a Bikali Nyári Fesztivál 3. programjáról!

JÚLIUS 11. 20:00 - KÁLLAY-SAUNDERS ANDRÁS ÉLŐ KONCERT
Jegyár: 2.000 Ft/fő
A hölgyek nagy kedvence Bikalon: Kállay-Saunders Band 80-90 perces élő koncert! A
legnépszerűbb slágerek és feldolgozások élőben A Bikali Nyári Fesztivál 4.
programjaként!

AUGUSZTUS 22. 20:00 – EXPERIDANCE: FERGETEGES
Jegyár: 3.500 Ft/fő
A Bikali Nyári Fesztivál záró programja: a magyar kultúra nagykövetei zenében és
táncban egy színpadon. A 15 éves ExperiDance Production táncosai és a 100 Tagú
Cigányzenekar szólistái közösen bemutatják: A „FERGETEGES – A királyné, a gróf és a
cigánylány” című zenés táncelőadást.

Nyári akciónk keretében a 2015-ös Bikali Nyári Fesztiválsorozat programjainak
látogatását ingyenes előadással díjazzuk:

Három Bikali Nyári Fesztivál programon való részvétel esetén a 4.
INGYENES!
jegyrendelés: +36 72 459 546, 547, 548
www.elmenybirtok.hu
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Iskola és óvoda hírei
Az óvoda április végi és májusi programjai
Április 20. és 21.-én tartottuk az óvodai beiratkozást. Minden leendő ovisunkat nagy szeretettel várunk!
Április 27- 30-ig tartottuk német nemzetiségi hetünket:
 27.-én Nagyhajmásra látogattunk az Egyházaskozári ovisokkal együtt és megnéztük Drüszler Gábor fazekas
munkáját illetve kész agyagedényeit, majd a Nagyhajmási Tájházat Miklóssy Béláné Kati néni és Kissné Kati néni
vezetésével tekinthettük meg. Ezúton is köszönjük a szívélyes vendéglátást.
 Kedden Piszkor Istvánné, Gyöngyi néni Patschker kötést mutatott be a gyerekeknek és ismerkedhettek a különböző
fonalakkal.
 Szerdán, Maisch Alíz mamája, Gizi néni sváb nyelven énekelt és mondókázott a gyerekeknek.
 Csütörtökön a hét lezárásaként Stationarbeit- on vehettek részt a gyerekek különböző a német kultúrával összefüggő
feladatokat oldottak meg meghívott vendégeink segítségével. Köszönjük: Arankaóvó néni, Studer Zsófi néni, Kati
dadus!
 Majd közösen feldíszítettük a májusfánkat.


néninek külön köszönjük a támogatást!

 Május 04.-én megható verssel
köszöntötték a gyerekek édesanyjukat.
 Május 15.-én a Szülői
Közösség szalonnasütést szervezett az
oviban, köszönjük nekik a jó kis
programot!
Május 21.-én gyereknapi kiránduláson voltunk az Élménybirtokon. Ibi

 Május 29.-én lezártuk a 2014/2015- ös nevelési évünket,
megtartottuk ballagó ünnepségünket.

Szeretnénk köszönetet mondani minden Önkormányzatnak és magánszemélynek, akik ebben a nevelési
évben bármivel támogatták Óvodánkat!
Ezekkel a gondolatokkal kívánunk kellemes nyarat, vidám szünidőt minden kedves kis óvodásunknak és
leendő óvodásunknak:
„Egy gyermek ígérete mindannyiunknak megmutat egy lehetséges jövőt.”
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ISKOLA
Anyák napi ünnepély
Az idei tanévben április 29- én köszöntöttük az édesanyákat. Igyekeztünk nemcsak saját
készítésű ajándékkal vagy virággal köszönteni az édesanyákat és nagymamákat, hanem
verssel, tánccal és énekkel. A műsort az alsósok közös éneke indította és a felsősök közös
éneke zárta. Köszönjük mindenkinek a felkészülést, a segítséget és a részvételt! Mindenkit
szeretettel várunk jövőre is!
Gyebnárné Ébert Annamária és Schullerné Kniesz Márta
Látogatás az Őszi Fény Idősek Otthonába
2015. május 4-én iskolánk tanulói anyák napi műsort
adtak az alsómocsoládi Őszi Fény Idősek Otthonában. Nem csak a nagymamák, a
nagypapák is örültek a produkcióknak. A fellépés után teával, sütivel kínáltak meg
bennünket. Jó érzés volt örömet szerezni az időseknek!
Knieszné Virág Gizella
Német tábor
Márciusban
nyújtottunk
be
„Das
Leben
der
Ungarndeutschen früher und heute” címmel az
Egyházaskozári Német Nemzetiségi Önkormányzat nevében
egy 1 hetes nyári tábor megvalósításához szükséges
pályázatunkat, mely pozitív elbírálásban részesült, 400.000
Ft támogatást nyertünk. A fennmaradó, még szükséges
összeget a szülők, valamint a Német Nemzetiségi
Önkormányzat további anyagi támogatásával sikerült
biztosítani. Így 2015. június 28-tól július 4-ig 27 felső
tagozatos tanuló 3 fő felnőtt kísérettel Mecseknádasdra

látogat. A német nemzetiségi tantervi oktatásban szereplő
kritériumoknak eleget téve lehetőség nyílik arra, hogy a
gyerekek autentikus környezetben ismerhessék meg a
magyarországi
németek
történelmét,
életvitelüket
megalapozó szokásaikat. A program lehetőséget nyújt a
helyi tantervben előírt elsajátítandó ismeretek iskolai
kereteken kívüli elmélyítésére.
Ezúton szeretnénk megköszönni a támogatásokat, és bízunk
benne, hogy a gyerekek hasznos és maradandó
élményekkel gazdagodva térnek majd haza.
Gebhardtné Bacher Adrienn

Versenyek
Alsós tanulmányi verseny
Idén, május 8-án, ismét megrendezésre került Mágocson, a területi alsós tanulmányi verseny magyar és
matematika tantárgyakból. A versenyen 8 iskola közel 100 alsós tanulója vett részt. Iskolánk is képviseltette
magát. A legeredményesebb versenyzőnk Bőhm Boglárka első osztályos tanuló lett. A tanulmányi versenyen
első helyezést ért el.
Felkészítője: Schullerné Kniesz Márta. GRATULÁLUNK!!!
Schullerné Kniesz Márta
Maratoni Mindentudó
Az idei tanévben is részt vettek felsős diákjaink a 9 iskola közös versengéséből
kialakult hagyományos Maratoni Mindentudón Vásárosdombón. Az idei
verseny a 7. volt, ezért a hetes szám körül forgott minden feladat. Tanulóink a 7
szomszédos országtól a 7 törpén át mindenféle feladatban kipróbálhatták
magukat. Loptunk 7 kismalacot, lőttünk 7 fejű sárkányt, megkerestünk 7 vezért,
és közben jól is szórakoztunk. A 12 órás versenyben nagyon szoros eredmények
születtek, iskolásaink a 8. helyezést hozták el. Gratulálunk nekik és a
felkészítőknek!
Gyebnárné Ébert Annamária
Iskolásaink az országos döntőben
Immár második alkalommal nevezett be iskolánk néhány vállalkozó szellemű diákja a Szépművészeti
Múzeum egyiptológusai által szervezett történelmi versenyre. Az Ozírisz földjén címet viselő
vetélkedő-sorozat célja az, hogy a tanulók minél alaposabb ismeretekre tegyenek szert az ókori
Egyiptom történelméből, kultúrájából. Az országban indult csapatok közül a legjobb tíz közé jutott a
6. osztályosok csapata is. Az országos döntőre a Magyar Nemzeti Galériában került sor, a Budai
Várban. A csapat tagjai: Baranyi Richárd, Rézműves Tamás, Vajdle Barnabás, Gärtner Csaba,
Gyebnár Kristóf és Téczeli Tamás voltak, akik nagyon jól szerepeltek, így idén a 6. helyet szerezték
meg. Az eredményhirdetésen részt vett az egyiptomi nagykövet is, aki gratulált tanulóinknak, megköszönve a munkájukat. Mi is
gratulálunk szép teljesítményükhöz!
Gyebnárné Ébert Annamária
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Atlétika verseny
Sásdon került megrendezésre a többpróbás atlétika
ugrásáért. A harmadik és egyben utolsó megmérettetés
verseny, ahol a tankerület összes iskolája képviseltette
medicinlabda dobás volt, korcsoportonként és nemenként
magát. A 12 fős csapatokat az alsós és felsős tanulók
különböző tömegű labdákkal. Ebben a versenyszámban is
együttesen alkották. A két korcsoport együtt versenyzett és
ott voltunk az élbolyban és fantasztikus egyéni eredmények
mind a 12 fő összesített eredménye alapján állt fel a végső
születtek, "dobódtak".
sorrend. Az esős idő miatt a
Tulunger Zoltán ezüst-, Nagy Szimonetta
tornacsarnokban került sor a
bronz-,
László
Leila
szintén
versengésre, emiatt az eredetileg
bronzéremmel állt a dobogón. Nemcsak
meghirdetett versenyszámok kicsit
az
egyéni
teljesítmények
voltak
módosultak. Az első versenyszám a
nagyszerűek, a csapatunk többi tagja
váltófutás volt, ahol a csapatunk a 4.
(Halmos Vivien, Teninger Márk, Szalai
legjobb időt futotta. A távolugrás
Milán,
Lukács
Zsófia,
Debreceni
kissé változott csak, a gyerekek
Alexandra, Icha Zoltán, Halmos Gergő,
helyből távolugrásban mérték össze
Gärtner Csaba, Gärtner Kinga) is
tehetségüket, ruganyosságukat. Az iskolánkat képviselő
kiválóan,
kiegyensúlyozottan
szerepelt.
Ezen
a
tanulóink remekül vették ezt a kihívást, és gazella módjára
megmérettetésen iskolánk 12 pontot szerzett, mint
ugráltak. László Leila aranyérmet, Tulunger Zoltán szintén
Vásárosdombó csapata, ami a 3-4. helyre volt elég.
aranyérmet, Nagy Szimonetta bronzérmet kapott remek
Gratulálunk a szép eredményhez!
Jakab Ágota

Rajzverseny Bikalon
A Föld napja alkalmából Bikal Község
Önkormányzata rajzpályázatot hirdetett. A
pályázóknak le kellett rajzolniuk, hogy
milyennek látják a Föld jelenlegi természeti
környezetét vagy min változtatnának egy
egészségesebb, élhetőbb környezetért vagy
hogyan óvnák meg a természetet. Iskolánk tanulói közül

sokan készítettek képet. A 4-5-6. osztályosok
kategóriájában az első három helyezett: I. Czeichner
Georgina II. Rézműves Tamás III. Deák Lili. A 7-8-osok
közül a zsűri a legjobbnak a következő gyerekek
munkáját tartotta: I. Urbán Hajnalka II. Katyi Vivien III.
Kmetty
Gabriella.
Gratulálunk
nekik!
Miklós Balázsné

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

Könyvtár és az IKSZT hírei

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!

Közérdekű közlemények
Köszönet az idei Gyermeknapunk támogatóinak:
Hild Gáspárné
Dr. Fekete Levente
Mázsár Lászlóné
Németklub
Fehér Réka
Borsi Viktor
Valki Alajos
Fekete József
Kőműves József
Kovácsovics Józsefné

Dömötör Erika
Német Önkormányzat
Sőre László
Bartos Imréné
Maisch Norbert

Június hónapban könyvtárunk
könyvekkel gazdagodik.

ismét

új

Könyvklub
Szeretettel meghívunk minden olvasni szerető
helyi lakost könyvklubunkba, ahol kedvenc
könyveinkről
beszélünk,
olvasmányélményeinket
oszthatjuk
meg
egymással. A program időpontja 2015. június
26 péntek 1800, helye: IKSZT könyvtár.
Az IKSZT ifjúsági klubja hosszabbított
nyitvatartási idővel, minden pénteken 1900ig,
valamint szombaton 1400 és 1800 közt várja a
helyi fiatalokat.
Bikal Község Önkormányzata
Nőklub
Lenge Tibor
Kübler István
Bogyay Gábor
Puchner Kastély

Tisztelt Bikaliak!
A Mágocsi labor június 24 – július 13, valamint augusztus 20 – 24 között nem fogad betegeket. Ezen idő alatt a dombóvári labor
szolgáltatásait vehetik igénybe, ahova időpontot kell kérni, melyet minden munkanapon a 06 74/564-082-es telefonszámon, 1200 és
1400 között tehetnek meg.
Tisztelettel: Brandt Vincéné
A Német Nemzetiségi Önkormányzat felhívása:
Az idei évben a falu napon ismét lehetőség lesz a szereplésre, a "Mutasd meg magad" keretében.
Várjuk mindazok jelentkezését, akik valamilyen produkcióval (tánc, ének, zene, vers, próza, stb) szeretnének fellépni. Bikaliak,
Bikalról elszármazottak, bikali kötődésűek jelentkezzetek!!
Jelentkezni a Német Önkormányzat tagjainál (Mühlbert István, Feller Judit, Feller Henrik, Percz Lídia 06-30/911-9623) lehet.
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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, 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 06/30/231-39-85
POSTA BIKAL 459-210
OKMÁNYIRODA KOMLÓ Városháza 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 második keddjén
8 – 12 óra között
FÖLDHIVATAL KOMLÓ
Berek u. 3. Tel.: 483-110
KÉMÉNYSEPRŐ Schnetz Péter
06/30-416-0193

2015. június

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
06/20/410-49-15 vagy
459-238 Szeifert Ibolya Béke u. 6
Figyelem!!!
Boltunkban zöldség- és virágmagok nagy választékban
megtalálhatók. 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
Tiny aprócikkbolt Kiss Tiborné 30/947-7479
Tóparti ABC és Bisztró 459-202
Ifjúság Presszó Wieder 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

Bikali Újság

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

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:június 28.
Megjelenik 300 példányban – a lap ingyenes. Szerkesztő: IKSZT Nyomtatás: Basámi Kft. Dombóvár
A megjelenő cikkek tartalmáért a kiadó nem vállal felelősséget.

