2022. november

Testüle ti h írek
1. Kőműves József polgármester tájékoztatta a képviselőket a futó pályázatokkal kapcsolatban.
Egyedi szennyvíztisztító kiépítésével kapcsolatosan fórumot tartottunk október végén. Szerencsére nagyon
sokan eljöttek, így választ kaphattak kérdéseikre. Ezen kívül egy előre egyeztetett időpontban a kivitelező
településünkön megkereste személyesen is azokat a lakókat, akik előtte feliratkoztak, s az egyéni
konzultációt kérték. A kivitelezések úgy néz ki a jövő hét folyamán (az első körben) megkezdődnek.
2022.11.21-től az Önkormányzatnál a befizetéshez szükséges csekkeket át tudják venni.
2. Testületünk úgy döntött, hogy új adónemet, földadót vezet be. Ebben az esetben adóköteles az a
földtulajdonos, akinek Bikal község külterületén van szántója vagy rétje, vagy legelője, vagy erdője. Az adó
mértéke 1 Ft/m2. Mentes az adó megfizetése alól az a tulajdonos, akinek bejelentett lakcíme van Bikalon és
életvitelszerűen itt tartózkodik, továbbá az a nem Bikalon élő tulajdonos, aki tulajdonát Bikalra adózó
vállalkozásnak adta bérbe.
3. Testületünk az óvoda jótékonysági báljának támogatására 75.000 Ft-ot szavazott meg.
4. Önkormányzatunk az idei évben is meglepi óvodásainkat egy mikulás csomaggal. Erre 3000 Ft-ot
szavaztunk meg gyermekenként.
5. Önkormányzatunk az idei évben is a szokásos módon járul hozzá a már hagyományosnak mondható
„Adventi Vásár” rendezvényhez. Ezek alapján a település apraját, nagyját sok szeretettel várjuk egy kolbász
kóstolóra. A Német önkormányzat által szervezett rendezvényre sok szeretettel várunk mindenkit. Az
Adventi Vásár időpontja: december 17.
6. Testületünk döntött a beadott Bursa Hungarica pályázatokról. Örömmel tájékoztatjuk felsőoktatásban
tanuló diákjainkat, hogy mindenkit sikerült támogatnunk. A támogatás mértéke 6000 Ft/hó.
7. Önkormányzatunk december 8-án 17.00 órai kezdéssel közmeghallgatást tart a Bikali IKSZT-ben.
(önkormányzat épületének tetőtere) Minden érdeklődőt szeretettel várunk.
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8. Önkormányzatunk arról döntött, hogy bérbeadásra meghirdeti Rákóczi u. 12/A szám alatti ingatlanát. Az
ingatlant határozott időre kívánjuk bérbe adni. A bérleti díj 25.000 Ft/hó. Az érdeklődők jelentkezését
december 5-ig várjuk. A jelentkezéshez mindenképpen csatolják munkáltatójuk által kiállított
jövedelemigazolásukat. Az ingatlan jelenleg lakott, de a bérlő határozott idejű szerződése le fog járni.
9. Önkormányzatunk a téli időszakra „napközit” szervez nyugdíjas lakóinak. Ennek lényege az lenne, hogy az
érdeklődők reggeltől délutánig az IKSZT helyiségében lennének, programokról gondoskodunk. Megfelelő
létszám esetén falugondnokunk az ideszállításról és a hazautazásról gondoskodni fog. Ez az elképzelés még
kidolgozás alatt áll, minden a létszámtól fog függeni, ezért kérjük, hogy az érdeklődők vegyék fel a
kapcsolatot Pap Csillával, vagy jutassák el a jelentkezésüket a hivatalba.
10. Önkormányzatunk újra szeretné indítani a Bikali Polgárőrséget. Erre minden bizonnyal nagy szükségünk
lenne, hiszen a rendőrség a környékünkön lévő összes KMB-s irodát bezárja, mert nem tudja fenntartani.
Rendőrünk ezért valószínűleg egyre kevesebbszer lesz. Hiánypótlásként jöhetne szóba a polgárőrség. A
részletek kidolgozását megfelelő jelentkezői létszám esetén elindítjuk. A jelentkezőket önkormányzatunknál
várjuk.
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Elérhetősé gek

Kőműves József polgármester

POLGÁRMESTERI HIVATAL DOLGOZÓI

e-mail: bikalihivatal@bikal.hu

dr. Markó Gábor, jegyző
Bikal: 559-018, Egyházaskozár: 459-101/13-as mellék

fogadóóra: hétfőn 16 – 17 óráig
Más elfoglaltság esetén a fogadóóra elmarad.
Ezért szíves elnézésüket kérjük!

Bognár-Papp Zsuzsanna adóügyi ügyintéző
559-018
Molnár Sarolta, ig. előadó, anyakönyv
559-018

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

Lancet Aranka, pénzügyi ügyintéző
559-018

Mázsár Réka képviselő
06-30-534-7604

Jurasits Gyöngyi, pénzügyi ügyintéző
459-205

Kiss Tibor képviselő
06-30-282-3853

Ügyfélfogadás:
Hétfő-Csütörtök: 8 – 16, Péntek:

Feller Henrik képviselő
06-30-518-6525

8 - 12

Pénztár nyitva: Hétfő: 8-15:30, Péntek: 8-11

Véradás

2022. december 8-án csütörtökön ismét véradást szervez Bikalon a Magyar Vöröskereszt.
Helyszín: Bikali Óvoda, Rákóczi u. 13.
A véradás ideje: 09:00 órától 12:00 óráig
Minden régi és új véradót sok szeretettel várunk!
Tóth Katalin

Kormányablak busz
A kormányablak busz a megszorítások miatt átmenetileg nem érkezik egy darabig (valószínűleg a jövő
év tavaszáig) a megye településeire.
Amennyiben lesz új információ, hogy mely időpontban érkezik ismét, a Bikali Újságban fogjuk jelezni.
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Iskola h írei
Sportnap
Iskolánk október 7-én csatlakozott az országos Diáksport Napjához. Ekkor a gyerekek egy kiránduláson
vettek részt, ami Bikal határában történt. Gyönyörű tájon haladtak át, miközben különböző állomásokon
ügyességi játékokat kellett végezniük. A feladatok lebonyolításban a DÖK tagok segítették a szervezőket. Az
iskolába visszaérve finom hamburgerrel zártuk a napot.

Mezei futás
Kitartó futásban legügyesebb tanulóink október 12-én Sásdon, az Atlétika Diákolimpia Mezei
Futóversenyének Körzeti Döntőjén vettek részt. A gyerekek egyéniben és csapatban is megmérettették
magukat. Tanulóink szép eredményekkel tértek haza. Köszönjük a támogató önkormányzatok segítségét!
Eredmények:
CSAPTBAN:
Második korcsoportos lányok: I. hely.
Csapattagok: Váli Panni, Jauch Hanna, Miklós Luca, Kertai Villő, Dan Tábita
Harmadik korcsoportos lányok: II. hely
Csapattagok: Bujdosó Luca, Miklós Hanna, Hollós Tamara, Harta Nóra, Tulunger Maja
Harmadik korcsoportos fiúk: III. hely
Csapattagok: Bakonyi Máté, Dan Manuel, Dunai Ádám, Halmos Csaba, Halmosi Szabolcs, Nagy Zoltán
EGYÉNIBEN (25 induló közül egyéni versenyben):
Kertai Villő II. hely
Dan Tábita III. hely
Hollósi Tamara III. hely
Gratulálunk! Felkészítő tanáraik: Szalai Szilárd és Laczkó Norbert
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Fradi SuLiga
A programban részt vevő gyerekekkel október 9-én a Ferencváros egyik bajnoki mérkőzésére látogattunk. A
meccs előtt a Groupama Stadiont és környékét körbejártuk, majd az arénában a kísérő programokat is
kipróbáltuk, mint pl. kóstolások, látásvizsgálat, kapura lövések, mozgó labda megülése, hűtőmágnesek
színezése, papírsárkányok készítése. Az iskolások is aktívan szurkolták végig a mérkőzést és sok élménnyel
gazdagodva tértünk haza.
Október 17-én Szentlőricnre utaztunk, ahol megrendezésre került a Fradi SuLiga 2. fordulója. Ezen a napon
Vásárosdombó és a Pécs Belvárosi csapat ellen játszottunk. Egy győzelem mellett egy vereség volt a
mérlegünk. Ezek közben ismét színvonalas előadásokon (bűnmegelőzés, fair play, H52 Ijfúsági Iroda)
vehettek részt a focisták.
A gyerekekkel aktívan gyűjtjük a közösségépítő jócselekedetekért járó pontokat. Az ősszel szemetet
szedtünk Bikalon és Egyházaskozáron, mindkét településen segítettünk a szociális étkeztetésben,
segédkeztünk a téli tüzifa behordásában.
Miklós Balázs és Balázsné

Labdarúgás
A Kisközösségek Alternatív Labdarúgó Bajnokságának őszi fordulóin remekül
szerepeltek focistáink. Az „A” korosztályos csapatunk mindhárom
alkalommal első, míg a „B” korosztályosok második helyen végeztek.
Gratulálunk srácok!
A következő hónapokban folytatjuk a felkészülést és várjuk a tavaszi
mérkőzéseket!
Miklós Balázs
Színházlátogatás
Október 12-én lehetőségük volt az alsó
tagozatosoknak színházba menni. A
Dombóvári Művelődési Házban a „Kis
Hableány” című darabot tekintettük meg a
Pesti Művész Színház előadásában. Nagyon
tetszett a gyerekeknek a műsor.
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Pályaorientációs nap a pályaválasztás szolgálatában
Idén az Egyházaskozár-Bikali Általános Iskola október 21-én, pénteken
tartotta meg a „pályaorientációs napot”, amely programnak célja a
gyerekek továbbtanulási elképzeléseinek formálása, segítése.
Ezen a napon Purger Valéria, a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és
Iparkamara pályaorientációs tanácsadója látogatott el a felső
tagozatra, Egyházaskozárra és tartott pályaorientációs tájékoztató
órákat a diákoknak. Ezután a 7. és a 8. osztályos tanulók Mágocsra
mentek üzemlátogatásra. Megnézték a Cabero Kft. üzemcsarnokát,
ahol ipari hűtőberendezéseket gyártanak, majd a Mecsek Baromfi üzemét látogatták meg, ahol naponta
több ezer kb. 40 napos csirkét darabolnak és csomagolnak a dolgozók.
Albert Endre
Iskolai halloween-parti
2022. november 3-án, csütörtökön tartotta az Egyházaskozár-Bikali Általános
Iskola Diákönkormányzata az iskolai halloween-partit a felső tagozaton.
Délután 15:00 órától rémisztő jelmezekbe öltöztek a diákok pl. véres zombi
menyasszonynak, vagy megjelent itt a kaszás is. A színes délutáni programban
volt szabadulószoba, bátorságpróba (a sötét pincében) és digitális, interaktív
halloweeni vetélkedő is. Az eseményeket a halloweeni diszkó zárta. Jó
hangulatban telt a délután.
Albert Endre
Márton nap
November 11-én tartottuk Szent Márton napi megemlékezésünket az iskola tornatermében. A
harmadikosok liba formájú pogácsákat készítettek, míg a negyedikesek felszeletelték a hagymákat és
megkenték a kenyereket. Az érkező vendégeket ezekkel kínálták a gyerekek. A harmadik és negyedik
osztályos tanulók rövid műsort adtak a közös zsíroskenyerezés és sütizés után. Verssel, illetve színdarabbal
emlékeztünk Márton jócselekedeteire. Az előadás után zeneszóval egybekötött hangulatos felvonuláson
vettünk részt Bikal utcáin.
Nemes Kitti
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IKSZT hírei
Szakkör
2022.11.02-án elindult a Gyertyaöntő szakkör. „Tudásunkkal kézen fogva a közösségekért 2022” felhívás
keretén belül a Nemzeti Művelődési Intézet, 5 fő részére biztosítja az egységcsomagot, mely tartalmazza a
foglalkozáshoz szükséges eszközöket és alapanyagokat. A Csuhé szakkörhöz is megérkeztek az
egységcsomagok, a csuhé kivételével, így ezt a szakkört a későbbiekben tudjuk elkezdeni. Itt 10 fő részére
biztosítanak alapanyagokat és eszközöket. Mindkét szakkör esetén betelt a létszám!
Civil hírek
A Bikali Magyar-Német Kulturális (Barátsági) Egyesület 2022 évre pályázatot nyújtott be a „Helyi és területi
hatókörű civil szervezetek egyszerűsített támogatására”. Projekt címe: Együtt közösen a közösségért,
Pályázati azonosító: NEAG-KP-1-2022/1-000453
A pályázatban támogatást nyertünk egy színházlátogatásra és egy keverőpult megvásárlására. 2022.10.15-én
Szekszárdon Huszka Jenő/Szilágyi László: Sissi, a magyar királyné című Monarchia operettet néztük meg.
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PUCHNER BIRTOK RENDEZVÉNYNAPTÁR
December

ÉLMÉNYBIRTOK PROGRAM
Adventi programok
2022. november 26., december 3., 10., 17., 11:00-17:00
Merülj bele a meghitt hangulatú középkori városba, ahol különleges kézműves
foglalkozásokon vehetsz részt és ízletes étkekkel kényeztetheted magad!
Jegyár felnőtteknek: 3 000 Ft/fő, Gyerekeknek kedvezmény!
A belépőjegy a Puchner Kastélyszálló recepcióján váltható meg.
---------

SZÍNHÁZI ELŐADÁS és KONCERT A PUCHNER BIRTOKON
Vásárolja meg jegyét online: www.elmenybirtok.hu
Karácsonyi gyermekkoncert
Kakaó és forralt bor party a Kultúr Találka zenekarral
2022. december 27. 16:00
Kakaó és forraltbor party a Kultúr Találka zenekarral: finom kakaó a gyermekeknek,
lélekmelengető forralt bor a szülőknek, vidám hangulatú dallamok és indulhat is a
mulatság! A koncert végén játszóház a gyermekeknek.

Felnőtt koncertjegy: 3 300 Ft/fő (12 éves kortól),
Gyermek koncertjegy: 2 800Ft/fő (6-11 év)
Kisgyermek koncertjegy: 800 Ft/fő (3-5 év), Baba koncertjegy: ingyenes (0-2 év)
Díva, dáma, perszóna előadás
2022. december 28. 20:00
Esti színház Bikalon: gyere el, érezd jól magad, kacagd végig ezt a humoros
előadást! Mi történik, ha elfogadod a női magazinok összes tanácsát, kitöltöd a
tesztjeit? A Díva, dáma, perszóna előadásból megtudhatod!
Felnőtt előadásjegy: 2 500 Ft/fő (15 éves kortól)
4 elem előadás
2022. december 29. 20:00
Igazi misztérium-színház vár az évadban először, Bikalon! Lovas koreográfia,
fényshow, csodálatos énekesek és táncosok elevenítik meg a négy elem
keletkezéstörténetét Az előadás garantáltan egy érzékletes és csodálatos világba
repít el.

11

Bikali Újság

2022. november

Felnőtt előadásjegy: 3 000 Ft/fő (15 éves kortól)
Felnőtt előadásjegy vacsorával: 9 750Ft/fő (15 éves kortól)
Lovagok és Dámák előadás
2022. december 30. 16:30
Lovagok és dámák küzdelme, a nemek harca decemberi színházunk keretében!
Utazz vissza úgy 500, s rá még néhány évet, hidd el, megéri Heroldunkat hallgatni, s
lovagok és dámák harcát bámulni!
Felnőtt előadásjegy: 2 500 Ft/fő (12 éves kortól)
Gyermek előadásjegy: 2 000 Ft/fő (6-11 év)
Kisgyermek előadásjegy: ingyenes (0-5 év)
Jelentkezés: +36 72/459 547
A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

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

Anyakönyvi hírek
Születés

Elhalálozott

nem volt

Kiss Endréné
élt 90 évet.

Őszinte részvétünk a gyászoló családnak!

Egyházi hírek

KATOLIKUS EGYHÁZ, Szent Anna templom

EVANGÉLIKUS EGYHÁZ

Szentmisék:

Istentisztelet:

vasárnaponként:

08:30 órakor

Elérhetőségek:
Battonyai János plébános: 06-30-949-4048
Studer Zsófia:

06-30-358-7564

A hónap 1. vasárnap:

14 órakor

A hónap 3. vasárnap:

11 órakor

Elérhetőségek:
Koskai Erzsébet:

06-72-459-092, 06-20-251-7574
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KÖZÉRDEKŰ

A BIKAL NONPROFIT KFT
SZOLGÁLTATÁSAI

TELEFONSZÁMOK
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

utánfutó bérleti díj: 2.200Ft/nap
sörpad garnitúra bérleti díj:
1 garnitúra (2 pad, 1 asztal) 500Ft/nap

FOGORVOSI RENDELŐ MÁGOCS
Dr. Vass Edit bejelentkezés: 451-114

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

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.

Vegyesbolt
Hild Gáspárné 459-374

MUNKAÜGYI KÖZPONT
Mágocs Művelődési Ház
minden hónap első keddjén
8 – 12 óra között

Ifjúság Presszó

FÖLDHIVATAL KOMLÓ
Berek u. 3. Tel.: 72/896-166

Az IKSZT nyitvatartása:

KÉMÉNYSEPRÉS
1818/ 9menü/ 1pont
ÉPÍTÉSÜGYI HATÓSÁG
Komló, Városháza tér 3.
telefon: 584-000
ügyfélfogadás: hétfő, szerda 8:00-16:00

Tel.: 06-30-947-7479

Wieder Csaba 06-30-901-6906

H., K., Sz.,Cs, P.: 08:00-12:00
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

