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Beköszönő
Zelk Zoltán: Hóvirág

Jó, hogy látlak hóvirág,
megkérdezem Tőled,
mi hírt hoztál, mit üzensz
erdőnek ,mezőnek?

Szedd a szárnyad
szaporán,
vidd a hírt madárka,
útrakelt már a tavasz,
itt lesz nemsokára!

Testületi Hírek
1. Bikal Község Önkormányzat Képviselőtestülete a közművelődési feladatainak ellátása
érdekében feladat-ellátási megállapodást köt az
Észak-Hegyháti Unió Nonprofit Kft-vel.
2. Bikal Község Önkormányzata konzorciumi
partnerként részt vesz az Észak-Hegyháti Unió
Nonprofit Kft. által benyújtandó EFOP-1.5.316
kódszámú,
„Humán
szolgáltatások
fejlesztése
térségi
szemléletben”
című
pályázatban.
Nyertes
projekt
esetén
programokat kínálunk szülőknek, gyerekeknek,
hátrányos helyzetű embereknek, s jut egy kevés
forrás infrastrukturális fejlesztésekre is.
3. Testületünk megtárgyalta a közvilágításunk
korszerűsítésére
beérkezett
ajánlatokat.
Mindkét ajánlat azt tartalmazta, hogy a
kivitelező cég saját költségén megvalósítja a
beruházást, s nekünk ezeket a költségeket 6
éven belül kell kifizetnünk a keletkezett
megtakarításokból. Ráadásul mindezt úgy,

hogy a fizetendő összegeket lehívhatjuk állami
normatívaként. Kőműves József polgármester
javasolta a kedvezőbb ajánlat elfogadását,
melyet azonban a képviselők 2 igen és 2 nem
szavazattal elutasítottak. (egy képviselő
betegség miatt nem volt jelen.)
4. Bikal Község Önkormányzat Képviselőtestülete jóváhagyta a leégett szászvári
Hársvirág Óvoda támogatását 25.000 Ft-tal,
valamint a 2017. február 23-i véradás
támogatását 25.000 Ft-tal.
5. Az Egyházaskozári Közös Önkormányzati
Hivatal 2017. évi költségvetését és Bikal
Község Önkormányzatának költségvetését
Képviselő-testületünk elfogadta.
6. Bikal Község Önkormányzat Képviselő
testülete közszolgáltatási szerződést köt a Bikal
Nonprofit
Kft.-vel
szennyvízszállítási
feladatokra.
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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
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Egyéb hírek
Bikal Község Önkormányzata az idei évben is pályázatot ír ki civil szervezetek
támogatására. Pályázatot benyújtani a hivatalban kérhető adatlapon lehet,
megjelölve a tervezett programokat, költségtervekkel ellátva. Támogatás kizárólag
akkor adható, ha a szervezet az előző évi keretével, számlákkal alátámasztva
elszámolt. Egyéb esetben a pályázat automatikusan elutasításra kerül.
A pályázatok benyújtási határideje: 2017.03.24. Döntés az áprilisi testületi ülésen
fog születni.

Mázsár Réka
alpolgármester
06 30/534-7604

Bikal Község képviselőtestülete pályázatot hirdet a településen lévő lakóházak
külső felújításának támogatására (pl. nyílászáró csere, homlokzat felújítása,
tetőcsere, stb.). Pályázni adatlap kitöltésével, s a munkát tartalmazó árajánlat
csatolásával lehet. Az elnyerhető támogatás a beruházás összegének 20 %-a
maximum 150.000 Ft. A pályázat utófinanszírozású, támogatás csak a már elkészült
munkák után fizethető ki.

Borsi Viktor
képviselő
06 30/654-6804

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. április 28. Pályázatot nyújthatnak be
azok a lakóház tulajdonosok, akik az elmúlt 5 évben nem részesültek
támogatásban, s bejelentett, állandó lakosai településünknek.

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

3D nyomtatás
Mint arról korábban már hírt adtunk, iskolánk karácsonyra 3D-s nyomtatót kapott,
köszönhetően a Bikali és Egyházaskozári Önkormányzatoknak, illetve a két település
német nemzetiségi önkormányzatainak.
Mivel a 3D-s nyomtatóval még nem sok helyen találkozhatunk, szeretnénk lehetővé
tenni, hogy bárki megtekinthesse működés közben.
Bikalon, 2017.március 14-én du 17 órakor
várom sok szeretettel az érdeklődőket!
Kőművesné Puchner Ildikó
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Iskola és óvoda hírei
Német vers- és prózamondó verseny Szászváron
Február 3-án iskolánk nyolc diákja is részt vett a már hagyományosnak mondható szászvári vers- és
prózamondó versenyen. A jelentkező 12 tanulónk közül sajnos négyen megbetegedtek, de természetesen
az ő munkájukat is köszönjük és értékeljük. Alsó tagozatos résztvevők: Banai Annamária, Bocor Karina,
Mészáros Georgina, Pónya Panka Bíborka és Wolf Lara; felkészítő tanáruk: Nemes Kitti és Frucht Renáta.
Felső tagozatos résztvevők: Halmos Vivien, Gazda Inez és Kleisz Fanni; felkészítő tanáruk: Gebhardtné
Bacher Adrienn. Bocor Karina 2. osztályos tanulónk a korosztályában III., Kleisz Fanni 8. osztályos tanulónk
pedig II. helyezést ért el. Míg a zsűri meghozta döntését, ellátogathattunk a nemrégiben felújított szászvári
várba, ahol a gyerekek sok érdekességet láthattak és hallhattak. Mindenkinek szívből gratulálunk!
Gebhardtné Bacher Adrienn

Területi Mesemondó Verseny
Az idei évben 2017.02.09-én került megrendezésre Mágocson a Glaub Nándorné Területi Mesemondó
Verseny. Két helyszínen mondhatták el a gyerekek érdekes, vidám, tanulságos meséiket. Az első és második
osztályosok a könyvtárban, a harmadik, negyedik osztályosok a helyi művelődési házban kaptak helyet.
Kellemes körülmények között zajlott a verseny. Míg a zsűri visszavonult a mesemondók népmeséket
nézhettek. Iskolánk 8 tanulója vett részt a versenyen. Tanulóink név, osztály, valamint helyezés szerint:
Lovas Laura 1.osztály II. helyezés, Finta Benjamin 1.osztály, Bakonyi Balázs 2. osztály II. helyezés, Both
Annamária 2.osztály III. hely, Bocor Karina 2. osztály, Mészáros Georgina 2.osztály, Wolf Lara 4. osztály I.
helyezés, Horváth Emma 4.osztály. Gratulálunk a résztvevőknek!
Rieger Éva
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„Itt a farsang, áll a bál””
2017. február 10-én, pénteken ünnepeltük meg - idén először a hagyományoktól
eltérően - a farsangot, egész napos projekt keretében. Pedagógusaink
jelmezben érkeztek az iskolába. A délelőtti tanórák is a farsang jegyében
zajlottak, az alsósok még fánkot is sütöttek. Délután
pedig a karnevál következett: jelmezes felvonulás,
vidám produkciók, táncpárbaj, esze-iszom, dínomdánom, mulatozás. Mindenki kiérdemelt valamilyen
jutalmat: zsákbamacskát, a legjobbak tortát, társas
játékot. Vidáman búcsúztattuk a telet, jöhet már a
tavasz!
Knieszné Virág Gizella

„Öltözz pirosba!”
Iskolánk 4. alkalommal csatlakozott a Szemem
Fénye Alapítvány „Öltözz pirosba!” nevű
kezdeményezéséhez.
A
diákok
és
pedagógusok egyaránt pirosba öltözve
fejezték ki együttérzésüket és minimum 200
Ft-tal támogatták a Pécsi Dóri Házat! Több
mint 20.000 Ft gyűlt össze a gyógyíthatatlan
gyermekek támogatására. Köszönjük a
segítőkészséget és jószívűséget!
Miklós Balázsné

2017. március
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Darts-nap
A T20 Darts Club a Komlói Rendőrkapitánysággal együttműködve már több
mint egy éve folytatja az iskolákban a T20 Darts-nap bűnmegelőzési
program sorozatot. A mottójuk: „Drog helyett darts!”A 4-8. osztályainknak
2 előadást tartottak az internet és a kábítószer veszélyeiről, azon belül is
napjaink egyik legveszélyesebb dizájner drogjáról, a "biofű" vagy "zsálya"
néven közismert életveszélyes drogról. A tanulók tájékoztatást kaptak
ennek az anyagnak, akár halálos következményeiről is. A kábítószer
fogyasztással szembeni alternatívaként lett bemutatva a hasznos
időtöltések egyike, a darts sport és ennek a gyakorlatban történő
kipróbálása.
A tanulók képet kaptak a darts múltjáról, jelenéről, a
szabályokról, technikai és matematikai ismeretekről. Tanulóink egyénileg is versenyeztek egymással és az
osztályok is összemérték a darts tudásukat. Az egyéni és az osztály első három helyezettje oklevél
elismerésben részesült. A főnyeremény pedig: az egyéni verseny győztese egy steel darts táblát nyert,
hozzá egy Michael van Gerwen kezdő darts set készletet. A győztes osztály pedig az iskolának nyert egy
steel darts táblát és egy steel darts settet.
A bűnmegelőzési darts-nap versenyének végeredményei:
Osztályok közötti verseny:
1.) 8. osztály – 42,8 átlag
2.) 7.osztály – 39 átlag
3.) 5. osztály – 34 átlag
Egyéni verseny:
1.) Vajdle Barnabás – 8. osztály - 92 pont
2.) Laub Ákos – 7. osztály - 82 pont
3.) Tóth Erik – 3. osztály – 75 pont
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CURIE KÖRNYEZETVÉDELMI EMLÉKVERSENY
Alsó tagozat: Az alsósok már három éve vesznek részt ezen a versenyen,
mely három levelezős fordulót jelent. Havonta egy feladatlapot kell
kitölteni, ehhez az internet segítségét is muszáj igénybe venni. Sőt,
szülői támogatásra is szükség van. A két induló csapat olyan ügyesen
oldotta meg a feladatokat, hogy
tovább jutottak a területi fordulóba
Bonyhádra. Itt egy hasonló lapot
kellett kitölteni, mint korábban és egy kísérletet is elvégeztek. Végül a
harmadikosok: Jauch András és Hermann Sára a dobogós harmadik
helyen végeztek / két pont különbséggel az első helyezetthez képest/,
míg a negyedikesek: Flórián Eliza és Wolf Lara az ötödikek lettek!
Köszönet a szülőknek! Gratulálok a Tanulóknak! Sok sikert a
továbbiakhoz!
Hermann Brigitta

Felső tagozat: Iskolánk felsős tanulói az idei tanévben is szép számmal jelentkeztek a Curie
Környezetvédelmi Emlékversenyre. A felső tagozatból 5 csapat képviselte iskolánkat, összesen 14
tanulóval. A 3 levelezőforduló sikeres teljesítése után mind az 5 csapat bejutott a területi döntőbe, melyet
2017. febr.18-án rendeztek Bonyhádon. A gyerekek számot adhattak a környezetvédelemmel, és a nemzeti
parkjainkkal kapcsolatos tudásukról, s közben új ismereteket is szerezhettek az internet segítségével. Az 56. osztályos korcsoportban Kun Dániel, Székely Ábel, Teninger Márk a harmadik, a 7-8.osztályosok
korcsoportjában pedig Fodor Bercel, Tóth Roland, Weich Bence a 4. helyet szerezte meg igen szoros
pontversenyben. A további versenyzőink Gazda Inez és Pap Petra, Laub Ákos, Horváth Balázs, Icha Zoltán,
Kertész Benedek, Vajdle Barnabás is jó eredmény értek el ezen a neves versenyen. Gratulálunk
teljesítményükhöz és további sikereket kívánunk nekik.
Rózsa Józsefné
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Az óvoda programjai voltak:
 2017. 01. 30-án Balogh Csilla néni segítségével megismerkedhettek gyerekeink a Bikali Könyvtárral,
ahol sok szép érdekes könyvet lapozgathattak, mesét hallgathattak és nem utolsó sorban a
könyvtáros szakmával is ismerkedhettek.
 2015. 02. 15-én Közlekedés témakörünk kapcsán busszal utaztunk a Makrom Kft.-be, ahol
megismerkedhettek a gyerekek az ott dolgozó emberek munkájával és megnézhették a teheneket
és borjakat. Köszönjük a szervezést Podány Zsófinak. Boros Jázminka anyukájának és Szűcs
Zoltánnak a végigvezetést.
 2015. 02. 17-én tartottuk Télbúcsúztató Farsangi mulatságunkat, ahol nagyszülőkkel, szülőkkel,
testvérekkel együtt, közösen táncolhattunk, részt vehettünk ügyességi vetélkedőkben és
elfogyaszthattuk a sok finom süteményt és fánkot. Nyeremény nélkül sem távozott senki a
rendhagyó tombolasorsolásunk után. Köszönjük minden kedves szülőnek, nagyszülőnek a sokféle
süteményt, lekvárt, tombola felajánlásokat és egyéb hozzájárulást, Piroska néninek a fánkot, Szülői
Közösség tagjainak a támogató segítséget! A Farsangi vigasság alkalmából ötletes, szép jelmezekbe
bújtak a gyerekek és a meghívást elfogadó vendégekkel együtt nagyon jó hangulatban telt a
délután.
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PUCHNER BIRTOK RENDEZVÉNYNAPTÁR
Standard program az Élménybirtokon
2017. március 4., 11., 18., 25. 10 -15
Less be a varázsfestő házába, ahol életre kelt festmények várnak. Kalandos
játékok, felejthetetlen élmények a család apraja-nagyjának!
Jegyár: 1.900 Ft/fő Gyerekeknek kedvezmény!
Március 15. ünnepi program
2017. március 15. 11:30-17:00
Az óvárosi műhelyekben a régi tradíciók őrzőivel találkozhatnak a látogatók. A napot lovagjaink
rendhagyó produkciója zárja, melynek keretében a márciusi ifjakra emlékezünk.
Jegyár: 1.900 Ft/fő Gyerekeknek kedvezmény!
Gáspár Laci fellépése
2017. március 18. 20:30-tól
A Megasztárból ismert, 2004 legjobb férfi hangja, Gáspár Laci újra Bikalra látogat. Hallgassa meg
legnépszerűbb slágereit, a kellemes programot pedig kösse össze egy ínycsiklandozó
vacsorával.
Koncertjegy felnőtt: 2.000 Ft/fő; gyermek: 1.500 Ft/fő; vacsorával: 6.000 Ft/fő
Színházi világnap az Élménybirtokon
2017. március 25. 10 -16
A világ valamennyi országában ünneplik ezt a napot mi is csatlakozunk e jeles eseményhez.
Egész nap színházi előadásokkal szórakoztatjuk időutazóinkat, amint vége az egyiknek, kezdődik
a másik.
Jegyár: 1.900 Ft/fő Gyerekeknek kedvezmény!
Bolondok napja
2017. április 1. 10 -16
Vegyetek részt egy vicces lovagi tornán, valamint egy humorban bővelkedő mesekomédián. Ne
feledjétek, aki vicces jelmezben érkezik, meglepetésben részesül! Mi nem tréfálunk!
Jegyár: 1.900 Ft/fő Gyerekeknek kedvezmény!
Jegyár bolondos jelmezben érkezőknek: 1.000 Ft/fő
A programváltoztatás jogát fenntartjuk!
Részletes információk: www.elmenybirtok.hu , www.puchner.hu
Jegyrendelés: +36 72 459 546, 547
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Anyakönyvi hírek
Születések

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.

Lenge Balázs
Lenge Márk és
Mikolics Renáta
gyermeke

Szeretettel várunk minden
érdeklődőt!
Csibi Imre plébános:
0630/322-0690
Studer Zsófia: 0630/358-7564

Tisztelt Lakosság!
Ha fáradékony, rossz a közérzete, betegnek érzi magát,
jöjjön el hozzánk bizalommal a Dr Széchenyi István
Egészségközpont V1-0ás számítógépes rendszerével
végzett vizsgálatra!
Vizsgálandó területek: tüdő, vastagbél, szívburok,
anyagcsere, szívizom, vékonybél, lép, máj, gyomor, epe,
húgyhólyag, vese.
2017 Március 17-én 13 - 1530
Helyszín: Bikal, Önkormányzat (Házasságkötő Terem)
A vizsgálatunk térítésmentes, de ha az eredményét
szeretné elvinni, azt azonnal kiértékeljük és kérésére
2500/Ft ellenében elkészítjük!
Minden korosztályt szeretettel várunk!
Nagy érdeklődésre való tekintettel kérjen időpontot.
Az állapotfelmérés referenciaként szolgál, nem
helyettesíti az orvosi vizsgálatot, kezelést és nem állít
fel diagnózist!
MAGNE KER.ÉS SZOLG. BT.TOLNA:
INFORMÁCIÓ: 06/30/9971-735; 06/70/3353-984
(Fizetett hirdetés)

Gratulálunk!

Elhunytak

Hegyi Imréné
Tóth Mihály

Őszinte részvétünk a
gyászoló
családoknak!
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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 74/461-198
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
KÉMÉNYSEPRŐ Ördög Béla
72/466-158

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

2017. március

A BIKAL NONPROFIT KFT SZOLGÁLTATÁSAI
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 határidő: március 25.
Megjelenik 300 példányban – a lap ingyenes. Szerkesztő: IKSZT Nyomtatás: Basámi Kft. Dombóvár
A megjelenő cikkek tartalmáért a kiadó nem vállal felelősséget.

