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Testületi Hírek

2.Képviselőtestületünk
a
Bikali
Óvodába járó gyermekek részére
2.000 Ft/fő értékben Mikuláscsomagot vásárol.

5. A képviselőtestület felülvizsgálta a
gyermekjóléti és családsegítő szolgálat
fenntartását, és szándéknyilatkozatot
hozott, hogy a szolgáltatást továbbra is a
kistérségi társulás útján biztosítja. Mivel
csak szándéknyilatkozatról van szó, ezért
vizsgáljuk a törvények változásából
adódó lehetőségeket, s végleges döntést
ezek után kívánunk hozni. Ugyanez
vonatkozik a házi segítségnyújtás
szolgáltatásunkra is.

3. A Képviselő testület elfogadta a
helyi adórendeletek módosításáról
szóló rendeletet.

6. Képviselőink részletesen átbeszélték a
falusi disznótoros rendezvény feladatait,
s a szükséges teendőket.

1.Községünk testülete az iskola Bozsik
gyermek
utánpótlás
nevelés
intézményi Programját támogatja.
Ennek keretében 20.600 Ft értékben
focilabdákat és pumpát vásároltunk a
gyerekeknek.

4.
Önkormányzatunk
Képviselő
testülete elfogadta az Egyházaskozári
Közös Önkormányzati Hivatal, az
Óvodafenntartó Társulás és a Bikali
Önkormányzat háromnegyed éves
gazdálkodásáról szóló beszámolót.
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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

PUCHNER BIRTOK RENDEZVÉNYNAPTÁR
NOVEMBER-DECEMBER
Advent I.
2015. november 28. 10:00-16:00
Nyakunkon a karácsony! Első Adventi hétvégénk alkalmából kézműves foglalkozások
keretében készíthetsz, az ünnephez illő ajándékokat szeretteidnek.
Jegyár már 2.000 Ft/fő-től

Advent II.
2015. december 5. 10:00-16:00
Egyre közelebb jutunk az év legfontosabb ünnepéhez. Az ünnepi vacsorát tedd
felejthetetlenné egyedi íz világú italokkal. Nincs ötleted? Gyere el és tanuld meg a
különleges receptjeinket!
Jegyár már 2.000 Ft/fő-től

Advent III.
2015. december 12. 10:00-16:00

Maisch Norbert
képviselő
e-mail:
mnorbert76@freemail.hu

Már csak 1,5 hét és karácsony! A 2015-ös év utolsó nyitva tartási napján a
hagyományos gasztronómiai édességeket elevenítjük fel a Birtokon. Kekszgolyók,
gyümölcskenyér, bejgli és szaloncukor vár! Élvezetes barangolás a desszertek
világában!

POLGÁRMESTERI
HIVATAL
DOLGOZÓI

Jegyár már 2.000 Ft/fő-től

dr. Markó Gábor
körjegyző Bikal:559-018
Kozár:459-101/ 13-as
mellék
Kubik Béláné ig. előadó
559-018
JurasitsGyöngyi
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

Szilveszter a B. Brothers-szel
2015. december 31. 18:30
Intsen búcsút a 2015-ös évnek! Szilveszteri programunk: welcome drink, vacsora - a
választott helyszíntől függően tálszervizes vagy büféasztalos -, zene hajnalig, a
talpalávalót a Wery Take zenekar biztosítja, éjszakai vacsora, tűzijáték, tombola,
SZTÁRVENDÉG: A B. BROTHERS. Rendelj jegyet már most, nehogy lemaradj!
Felnőtt jegy a Lovagterembe: 12.500 Ft/fő
Felnőtt jegy a Múzsák termébe: 8.500 Ft/fő
A Lovagteremben tányérszervizes, a Múzsák termében büféasztalos vacsorával várjuk.
A jegyek átvételére és kifizetésére legkésőbb a program előtt 5 nappal van lehetőség.
A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

Részletes információk: www.elmenybirtok.hu , www.puchner.hu
Jegyrendelés: +36 72 459 546, 547
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Iskola és óvoda hírei
Az iskola hírei:
Kölyökatlétika szerek….
Iskolánkban az idei tanévtől lehetősége van tanulóinknak a kölyökatlétikát
szakkörként választani. Remek lehetőség az utánpótlás nevelésére. A 6-10 éves
korosztály képzési célja, hogy átfogó mozgáskultúrán nyugvó, stabil alapokat
adjon. A kölyökatlétikához tartózó eszközök színesek és biztonságosak. A
Bonyhádi Sport Egyesület októberben a mi iskolánkat támogatta egy közel fél
millió forintot érő kiegészítő sportszer csomaggal. Támogatásukat ez úton is
köszönjük!
Rieger Éva
Így közlekedj kerékpárral biztonságosan!
A TÁMOP 3.1.4 C pályázat keretében komplex közlekedési ismeretek oktatása történt a felső tagozaton. A
komlói Rendőrkapitányság munkatársa először a biztonságos gyalogos, majd kerékpáros közlekedés
szabályait ismertette. Ezután az iskolabuszhoz kapcsolódó igen hasznos tudnivalók következtek. Szóba
kerültek a közlekedési balesetek, a kerékpáros balesetek, valamint az is, hogy mi a teendő baleset esetén.
Majd a kerékpár kötelező tartozékait ismertük meg. A program fénypontja a kerékpáros ügyességi verseny
volt! Nem csak a diákok, a jelen lévő pedagógusok is próbára tehették magukat. Több, kevesebb
hibaponttal mindenki végig ment a tornateremben lévő pályán!
A délután nagyon jó hangulatban, gyorsan eltelt, tanulóink
korszerű ismeretekkel gazdagodtak. A programot tavasszal
folytatjuk, amikor diákjaink megismerik a kerékpár gravírozás
módját és előnyeit. Aki szeretné, itt az iskolában
költségtérítés nélkül gravíroztathatja saját kerékpárját!

Knieszné Virág Gizella
Mezei futóverseny – megyei döntő
Pécsett került megrendezésre a mezei futóverseny döntője. Közel 30
iskola legjobb futói gyűltek össze október 20-án, kedden a Simonyi
Károly Szakközépiskola mögötti füves területen. A mi iskolánkat Gärtner
Kinga, Molnár Bálint, Ács Péter, Boros Zoltán, Cseh Benjamin, Tulunger
Zoltán és Halmos Vivien képviselte. A csípős őszi idő ellenére futóink
becsülettel teljesítették a 2 km-es távot, ahol kategóriánként több mint
50 tanuló állt rajthoz. Gärtner Kinga futott be közülünk a legjobb helyre,
a lány IV. korcsoportban a 17. helyett szerezte meg a 7-8. osztályosok között, ahol jövőre még nagyobb
esélye van jó eredményt elérni. A fiúk között Tulunger Zoltán a III. korcsoportban a 25. helyre érkezett, és a
többiek is a középmezőnnyel értek célba.
Gratulálunk futóinknak csak így tovább!
Jakab Ágota
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Az Iskola hírei
Október 23. az iskolában
Hagyományosan minden évben megemlékezünk az 1956-os eseményekről külön az alsó- és felső tagozaton
is. Egyházaskozáron a nyolcadikosok adtak rövid műsort a tornateremben, Bikalon a negyedik osztály
tartotta a megemlékezést. Mindkét helyszínen gyertyagyújtással emlékeztünk az áldozatokra. A felső
tagozaton Rózsa Józsefné tanárnő, az alsó tagozaton Nyisztor Krisztina tanító néni szervezte meg a műsort.
Nyisztor Krisztina

Színházlátogatás Dombóváron
A Bikali Általános Iskola alsó tagozatának tanulói
november 4-én színházlátogatáson vettek részt. A
műsorra a Dombóvári Művelődési Házban került sor. A
négy
alkalommal
megrendezésre
kerülő
gyermekszínház első előadásának címe Rózsavitéz volt,
mely egy kalotaszegi népmesét feldolgozó mesés
bábjáték, a budapesti Magyar Népmese színház
előadásában. Tanulóink nagyon jól érezték magukat az
előadáson. Örömmel várjuk a következő alkalmat,
hogy kulturálódhassunk!
Nemes Kitti
Halloween party az egyházaskozári iskolában
A diákönkormányzat tagjai november 6-ra Halloween partyt rendeztek. Az
előkészületek már hetekkel ezelőtt elkezdődtek megbeszélésekkel, a program
pontosításával. A party előtti nap a
DÖK-ösök és segítőik halloweeni
süteményeket sütöttek. Nagyon jó
hangulatú délután volt. Másnap az
ötödik óra után jelmezes felvonulást tartottunk (a faluban is).
Felvonulásunkat a pedagógusok jelmeze is színesítette. Délután
dj-ink gondoskodtak a zenéről és a jó hangulatról. Akiket nem
kötött le a jelmez és a zene, azt Puchner Ildikó tanárnő kötötte le logikai játékokkal. A délutánra
felajánlások is történtek, Piszkor Istvánné süteményt küldött nekünk, Erika tanár néni almalevet ajánlott
fel, Hild Péterné pedig a sütés alapanyagait állta. Köszönöm a DÖK-ösöknek és segítőiknek a lelkiismeretes
munkát, remélem mindenki jól érezte magát!
Hild Péterné
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Az Iskola hírei

Lengyeli idősek napja
November 8-án az első osztályosok Lengyelre utaztak, hogy előadják Idősek napi
műsorukat. A gomba alatt című mese eljátszását követően a gyerekek verseket
mondtak. A műsor után vendégül látták a diákokat, különböző süteményekkel és
innivalókkal kínálták őket.
Miklós Balázsné
Tájékoztató

Tisztelt Bikaliak!
Önkormányzatunk megalakulása után nem sokkal stratégiai célként azt tűzte ki maga elé, hogy
megpróbálja megállítani, mérsékelni településünk elöregedését, lakosságának folyamatos csökkenését.
Ez azért vált égetően szükségessé, mert elértünk oda, hogy Bikal lakosságának közel 30%-a 60 év feletti,
s lakosságszámunk vészesen közelíti a 700 főt. Meglátásunk szerint amennyiben nem próbálunk meg
semmit tenni, esélyünk sem lesz arra, hogy ezt az elnéptelenedési folyamatot megállítsuk. Csak
példaként említenénk, hogy 2002-ben még 892-en voltunk. Ezek az adatok, s a környezetünkben lévő
néhány település példája, melyek hosszú távú fennmaradási esélye eléggé kétséges, (Szárász, Maróc,
Tófű, stb) arra sarkaltak minket, hogy próbáljunk meg lépni valamit, s ne felemelt kézzel sodródjunk az
árral.
Mit is tehetnénk első lépésként? Nyilván helyben kéne tartani a fiatalokat, fiatalokat kell idecsábítanunk.
Ehhez újabb önkormányzati bérlakásokra van szükségünk, melyeket kedvező feltételekkel tudunk majd
bérbe adni az érdeklődőknek. A folyamat már elindult, újabb házzal gazdagodott önkormányzatunk
állománya, s ez a gyarapítás folytatódni fog. Szerencsére elég sok érdeklődő már megkeresett minket az
érintett korosztályból, s tetszett nekik az általunk javasolt konstrukció.
Reméljük ez a lehetőség a továbbiakban is vonzó marad, s ha icipici lépésekkel is, sikerül majd
elmozdulnunk a kedvező irányba. Ehhez kérjük Bikal lakosságának támogatását!
Brandt Vincéné

Maisch Norbert

Mázsár Fehér Réka

Kőműves József
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Sporthírek
Újra eltelt egy hónap, kézilabdás lányaink újabb 4 mérkőzésen vannak túl, s ezzel be is fejezték őszi szezonjukat.
Meccseinket idegenben kellett játszanunk, de ez jó hír is egyben, hiszen a tavaszi fordulók összecsapásait két meccs
kivételével otthon (Dombóvár) vívjuk. A mérkőzések vegyesre sikerültek. Az egyik meccsen fantasztikus dolgokat
tudunk véghezvinni, míg a másik meccsen nyújtott teljesítmény, hát nem túl látványos! Ennek ellenére a szurkolók
kitartóak, szép számmal kísérik el a lányokat, s nem tudnak veszíteni lelkesedésükből. Ez pedig így van rendjén. A
bajnokságban újoncok vagyunk, kevés meccs van mögöttünk, sokat kell még tanulnunk. Amiről viszont jó írni az az,
hogy ismét egy dobogós csapatot sikerült megvernünk, s ez óriási siker ennek a kis csapatnak.
Eredményeink:
Szentlőrinc SE – Hegyhát KSE

28-9

(Jól játszottunk, ennyivel erősebbek)

Pécsváradi Spartacus – Hegyhát KSE 15-14 (Felejtsük el gyorsan)
Vörös Meteor Pécs – Hegyhát KSE 21-27 (Tavasszal mindenkit megverünk, ha így játszunk.)
Kozármisleny SE – Hegyhát KSE 27-21 (Miért kell igazodnunk más játékstílusához?)
Összességében elmondható, hogy lelkesek vagyunk, van, akit már megleptünk, van, akit már lelöktünk a dobogóról, s
a fejlődésben is vannak lehetőségeink! Hajrá csajok, találkozunk újra tavasszal!

Bikal Község Önkormányzata és a Német Kisebbségi Önkormányzat nevében
szeretnénk megköszönni minden segítőnek azt az önzetlen munkát, mellyel
hozzájárultak ahhoz, hogy falusi disznótorosunk jól sikerüljön!
Köszönjük!

MENNYI SZERETETET TUDSZ BECSOMAGOLNI EGY CIPŐSDOBOZBA?
Legyél karácsonyi angyal, aki örömet visz egy gyermeknek!
Keress egy jó állapotban lévő, üres cipősdobozt.
A cipősdobozt töltsd meg ajándékokkal az alábbi szempontok szerint:
Játékok: kisautók, labdák, babák, plüssállatok, jojók, Iskolai eszközök: tollak, ceruzák, számológépek, zsírkréta,
kifestők, jegyzettömbök Higiéniai eszközök: fogkefe, fogkrém, szappan, fésű Egyéb: cukorkák, nyalókák, rágó,
napszemüveg, pólók, játék ékszerek, hajgumik, óra.
A dobozba NE TEGYÉL: Agresszivitásra késztető képeket, játékokat, pc-játék, romlandó ételeket, gyümölcsöt
Folyékony dolgokat: sampont, testápolót (vagy ezeket gondosan csomagolja be egy zárható tasakba)
Gyógyszereket, Törékeny tárgyat, Erotikus vagy pornográf tartalmú újságokat, eszközöket, tárgyakat semmilyen
alkohol tartalmú italt.
Az elkészült ajándékcsomagot csomagold be színes csomagolópapírral. A doboz tetejét, átlátszó cellux
ragasztószalaggal, vagy erős zsineggel gondosan rögzítsd le, hogy a csomag szállítás közben szét ne essen!Végül a
doboz tetejére jól látható módon írd rá, hogy az ajándék milyen korú és nemű gyermek számára készült, pl. így:
“fiú 12″ vagy “lány 8″.
LEADÁS: DECEMBER 15-ig Percz Lídiának vagy Studer Zsófiának, akik vállalják, hogy a csomagokat a
begyűjtő helyre eljuttatják.
www.ciposdoboz.hu
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Karácsonyi vásár
E l ő r e el k é s z í t e t t aj án d ék cs o m ag o k k al és k é r és r e
eg y e d i l eg ö s s z e ál l í t o t t c s o m ag o k k al v á r un k
m i nd e nk i t az ün n ep i b ev ás á rl ás al k al m á bó l .
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Anyakönyvi hírek:
Elhunyt
Márkvár Józsefné

A n a g y ár u v á l as z t ék m el l e t t k a r ác s o ny i g
k ül ö nb ö z ő r uh áz a t i t erm é k e k ak c i ó s á ro n
k ap h at ó k .
So k s z e re t et t el v á r m i nd e nk i t a
T i n y A p ró ci k k bo l t

Őszinte részvétünk a
gyászoló családnak!
„Nem múlnak ők le, kik
szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak,
álmok, évek.”

Továbbképzés miatt nem lesz Falugazdász,
legközelebb december 8-án lesz újra Bikalon.

Az Ifjúság utca nagyon szépen köszöni az új hintát a
Képviselőknek és a Polgármesternek.

Születés
megérkezett
Ördög Róbert
és
Valke Renáta
kislánya
Ördög Dorina

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
beszélgetések a plébánián Csibi Imre
atyával.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Gratulálunk!
„A legőszintébb mosoly a
csecsemőé.
Abban nincs semmi csel
vagy számítás, csak
színtiszta öröm.”
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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 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 KOMLÓVárosháza tér 3.
72/584-013, ,
VÍZ HIBABEJELENTÉS (0-24)
0630/468-2566
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 Schnetz Péter
06 30/ 416-0193

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 8:00-9:30

2015.november

A BIKAL NONPROFITKFT
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. TEL.:0630/621-0752
VIRÁG
06 20/ 410 -4915vagy459-238
Szeifert Ibolya Bikal, Béke u. 6.

Tiny Aprócikk Bolt
Boltunkban cserepek, virágládák, virágföld, virágtápok és
kerti szerszámok, valamint dekorációs kellékek és
ajándékok kaphatók.
Folyamatosan bővülő árukészlettel várunk mindenkit.
Vásároljon helyben, kényelmesen, kedvező áron.

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
Hétfő – Péntek :
Szombat:

12:30-16:30
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: december 8.
Megjelenik 300 példányban – a lap ingyenes. Szerkesztő: IKSZT Nyomtatás: Basámi Kft. Dombóvár
A megjelenő cikkek tartalmáért a kiadó nem vállal felelősséget.

