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Beköszönő
A szeretet, mit balgán tékozoltnak hittünk,
mit egész évben szakadatlan vetettünk s vittünk
már megeredt és hajtott virágot az emberben,
s csokorszám hull vissza ránk most, így decemberben.

Áldott, békés ünnepeket kívánunk minden bikali lakosnak!
Bikal Község Önkormányzata

Felhívás
Tisztelt Lakosok!
Az utóbbi időben többször előfordult, hogy idegenek különböző indokokkal megpróbáltak a
lakásokba bejutni, s onnan pénzt lopni. Elsősorban idősebb, egyedülálló emberek ilyenkor a
célpontok. Legutóbbi esetben EON dolgozónak adta ki magát a trükkös tolvaj, s lopott el pénzt
gyanútlan áldozatától. A környékünkön most azt is hallottuk, hogy a kábel tv munkatársának adta
ki magát a tolvaj, s valamit beállítani szeretett volna a Tv-n. A Legutóbb egy másik településen
azzal keresték meg a nyugdíjast, hogy az önkormányzat megbízásából térfigyelő kamerát szeretne
a házra felrakni, hogy megelőzzék a lopásokat. Az áldozat sajnos hitt neki! Láthatjuk, hogy
ezeknek a bűnözőknek rengeteg trükk van a birtokukban, amivel megtévesztik a mit sem sejtő
áldozatot. Mindet leírni nem is tudnánk. Általánosságban annyit tudunk csak javasolni, hogy az
idegenekkel szemben legyünk egy kicsit bizalmatlanok. Mindegy, hogy mit mondanak, ne
higgyünk nekik el mindent első hallásra. Ha azt állítja, hogy rokonunk küldte, ellenőrizzük! Ha azt
mondja, hogy az önkormányzattól küldték, ellenőrizzük az állítását! Hívjuk fel a hivatalt, s
kérdezzük meg személyesen! A legfontosabb, hogy ne engedjük be addig, amíg meg nem
győződtünk arról, hogy igazat mond! Ha tudunk, készítsünk az emberről fotót, jegyezzük meg az
autó rendszámát! Telefonáljunk segítségért, akár a hivatalba, akár a szomszédnak! Az autó
típusának, színének megjegyzése is nagy segítség lehet, hiszen a térfigyelő kamerákon így meg
lehet találni a trükkös tolvajok gépjárművét, ami a rendőrségnek sokat segítene! Kérünk minden
lakost, főleg az idősebbeket, hogy jobban figyeljenek oda, ne bízzanak meg elsőre idegenekben, így
talán elkerülhető lesz, hogy áldozattá váljanak!
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Tájékoztató
Véradó buli
November 23-án az IKSZT-ben ismét megrendezésre került a „Véradó buli”. Önkormányzatunk
minden évben meghívja rendszeres véradóit egy vacsorával egybekötött baráti estére, ezzel
mintegy elismerve és megköszönve a véradók önzetlen segítségnyújtását. A rendezvényen közel 30
fő jelent meg.

November 30-án Tóth Katalin vehetett át elismerést Komlón, ahol a térség sokszoros véradóit és a
véradás szervezőket köszöntötték a Vöröskereszt helyi szervezetének dolgozói, és Polics József
Komló város polgármestere. A köszöntők, versek, és zenés produkciók után vehették át
okleveleiket, jutalmaikat a díjazottak. Meglepetésvendégként ezután egy autentikus helyi roma
tánccsoport bemutatóját láthatták a meghívottak, majd svédasztalos állófogadás zárta az esti
programot.

Elérhetősé gek
Kőműves József polgármester
e-mail:bikalihivatal@bikal.hu
fogadóóra: hétfőn 16 – 17 óráig
Más elfoglaltság esetén a fogadóóra elmarad.
Ezért szíves elnézésüket kérjük!
Mázsár Réka alpolgármester
06-30-534-7604
Maisch Norbert képviselő
e-mail: mnorbert76@freemail.hu

POLGÁRMESTERI HIVATAL DOLGOZÓI
dr. Markó Gábor, jegyző
Bikal:559-018
Egyházaskozár: 459-101/13-as mellék
Bognár-Papp Zsuzsanna, ig. előadó
559-018
Jurasits Gyöngyi, adóügyi e.
459-205

Miklós Balázsné képviselő
06-30-592-7487

Ügyfélfogadás:
Hétfő-Csüt.:, 8 -16
Péntek:
8 - 12

Borsi Viktor képviselő
06-30-654-6804

Pénztári nyitva tartás:
Hétfő.: 8 - 15:30
Péntek: 8 - 11
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Az iskola hírei

Szeretettel köszöntjük megválasztott tagintézmény-vezetőnket, Dan Dánielt!
Eredményes munkát és hosszú, sikeres együttműködést kívánunk! :-)
Az iskola tanulói és dolgozói

Bemutatkozás
Dan Dániel vagyok.
Tanulmányaimat a Szegedi Tudomány Egyetemen végeztem
el. Ezt követően kilenc évig dolgoztam a Bölcsesség Kezdete
Oktatási
Központban
Bodrogon
tanárként,
majd
intézményvezető-helyettesként.
November
1-től
az
Egyházaskozár-Bikali Tagintézmény igazgatójaként látom el
feladatomat.
Célom mindenekelőtt az iskola megújítása, megóvása.
Mérhetetlen hálával és megbecsüléssel tekintek mindazokra,
aki munkájukkal, lehetőségeikkel támogatták, vagy
támogatják az iskola fennmaradását.
Számomra megnyugtató és bíztató Weisz Kornélia
polgármester asszony, illetve Kőműves József polgármester
úr
tettekben
is
megnyilvánuló
iskolánk
iránti
elkötelezettsége,
amit
ezúton
is
köszönök.
„Az iskola a jövő záloga” Lasztovicza Jenő

Rajzpályázat Mágocson
Alsós diákjaink rajszakkörön készítették el műveiket a Mágocson meghirdetett rajzversenyre. 20
pályamunkát küldtünk be. Iskolánk 4 tanulóját is díjazták: Miklós Hanna (1. oszt.), Sipos Dorka (2.
oszt.), Mészáros Alexandra (3. oszt.) és Fábián Zsóka Hanna (4.oszt.). Gratulálunk nekik a szép
eredményért!
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Márton nap
Az idei évben is megrendeztük iskolánkban a Márton napot. Ahogy minden évben a
harmadikosok verssel, a negyedikesek pedig színdarabbal készültek az esti előadásra. A negyedik
osztály a Nils Holgersson című mese dramatizált változatát adták elő. Nagyon lelkesen készültek
előadásukra, amit idén nagyon sok vendég tisztelt meg jelenlétével.
Köszönjük a részvételt! Reméljük ízlett a zsíros kenyér!
Nemes Kitti

Színházlátogatás novemberben
Második színházlátogatásunkon a dombóvári Tinódi-házban a Lúdas Matyi című előadást néztük
meg a gyerekekkel a Bóbita Bábszínház előadásában. A mesét modern jellegűre alakították át, de a
gyerekeknek így is tetszett a darab. Várjuk a következő előadást.
Nemes Kitti
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„Itt kopog, ott kopog, megérkezett Télapóka hopp!”
Már nagyon vártuk a Mikulást! Igyekeztünk, hogy jók legyünk. Az egyik nap észrevettük, hogy
bizony leselkedik a Télapó! December 6-án, csütörtökön végre megérkezett! Mindenkihez volt egykét jó szava, tanulóink csomagot is kaptak. Reméljük, jövőre is eljön!
Mázsár Erika
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Az óvoda hírei

Az Óvoda programjai novemberben:
Hangoló zenés előadás az oviban

2018.10.29

Márton nap az oviban és az iskolában

2018. 11.09

Holló együttes Mágocson a Művelődési Házban

2018.11.20

Ribizli bohóc előadása az iskolában.

2018.11.21

A programok megvalósításához a segítséget köszönjük: A Szülői Közösség tagjainak, Hild
Gáspárnak, Zsibók Attilának, Buzás Zoltánnak, Pap Csillának, Miklós Balázsné, Andinak, Miklós
Balázsnak, a támogató szülőknek és a meghívást az iskolának!
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PUCHNER BIRTOK RENDEZVÉNYNAPTÁR
Január
Téli standard program
2019. január 5., 12., 19., 26.
10:00-16:00

Múltat idéző falusi porták, óvárosi céhes kézműves műhelyek, ahol mesteremberek élik
dolgos mindennapjaikat, portékáikat kézzel készítik. Kalandos játékok a család aprajanagyjának, hol tudásukat, erejüket, ügyességüket összemérhetik.

Jegyár felnőtteknek: 1.900 Ft/fő
Gyerekeknek kedvezmény!

Az Élménybirtok a Puchner Kastélyszálló felől közelíthető meg. A jegyeket a recepción
tudják megváltani.
--Pótszilveszter
2019. január 5.

Gyakran fordul elő, hogy a szilveszteri buli annyira jól sikerül, hogy szeretnénk
megismételni. Ünnepeljen velünk és kóstolja meg svédasztalos vacsoránkat!

Felnőtt jegy: 11.000 Ft/fő
A jegyek átvételére és kifizetésére legkésőbb a program előtt 5 nappal van lehetőség.
A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

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

KATOLIKUS EGYHÁZ Szent Anna templom

EVANGÉLIKUS EGYHÁZ

Szentmisék:

Istentisztelet:

vasárnap:
szerda:

A hónap 1. vasárnap:
A hónap 3. vasárnap:

08:00
17:00

14 órakor
11 órakor

Az ünnepek alatti miserend:
dec. 25.

08:00

dec. 30.

08:00

jan. 1.

08:00

jan. 2.

17:00

jan. 6.

08:00

Elérhetőségek:
Koskai Erzsébet lelkész:

459-092,
06-30-587-4610

Elérhetőségek:
Csibi Imre plébános:
Studer Zsófia:

06-30-322-0690
06-30-358-7564

Szívből köszönjük mindazoknak, akik munkájukkal, anyagi hozzájárulásukkal,
adományaikkal segítették egyházközségünk munkáját. Isten fizesse meg!

imáikkal,

Kegyelemteljes Ünnepet és Áldott Új Évet Kívánunk!

Anyakönyvi hírek
Születés

Elhunyt

Nem volt

Majláth Béla
élt 81 évet
Studer Ádámné
szül.: Müller Katalin
élt 78 évet
Feller Henrikné
szül.: Hollenbach Magdolna
élt 85 évet
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.: 13:00-16:30 459-217
FOGORVOSI RENDELŐ MÁGOCS
Dr. Vass Edit bejelentkezés: 451-114
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.
CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT
Kemsei Klaudia, SparasnéPóth Mariann
szerda 13-14:30 Polg. Hiv.: 389-163
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)
06-30-468-2566
ÜGYINTÉZÉS Szászvár Május 1 tér 1. 389-064
EON ÁRAM- HIBABEJELEN.:06-80-205-020
EON GÁZ- HIBABEJELEN.:06-80-424-242
KÖZVILÁGÍTÁS: 559-006, 06-30-748-1581
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: 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

2018. december

A BIKAL NONPROFIT KFT SZOLGÁLTATÁSAI
szennyvízszippantás:
(ezek az árak csak Bikalon érvényesek)
lakossági:3.300Ft, közületi: 16.370Ft
(bankszámlaszám:11746043-21439865-000000000)
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.:06-30-621-0752

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.:06-30-947-7479

BIKALI BOLTOK
Vegyesbolt – Hild Gáspárné 459-374
TinyAprócikkbolt Kiss Tiborné 06-30-947-7479
Ifjúság PresszóWieder Csaba 06-30-901-6906
IKSZT E- MAGYARORSZÁG:
AZ ÖNKORMÁNYZAT TETŐTERÉBEN
H., K., Sz.,Cs: 12:30-16:00 P.: 8:00-12:00

Könyvtár
Hétfő – Csütörtök: 12:00-16:00
Péntek:
08:00-12:00

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
anyagleadási határidő: január 10.
Megjelenik 300 példányban – a lap ingyenes. Szerkesztő: IKSZT Nyomtatás: Basámi Kft. Dombóvár
A megjelenő cikkek tartalmáért a kiadó nem vállal felelősséget!

