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Kedves Bikaliak!
Mindenkinek kívánunk sikerekben gazdag, egészségben eltöltött
boldog új évet!

Bikal Község képviselő-testülete

Testületi Hírek
1. Bikal Község Önkormányzat Képviselő- 7. Az önkormányzat által megpályázott 34 m3
testülete elfogadta az önkormányzat 2014. évi szociális tűzifából minden kérelmet benyújtó
háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló háztartás részesült.
beszámolót.
8. Az önkormányzathoz benyújtott Bursa
2. Bikal Község Önkormányzat Képviselő- Hungarica ösztöndíj kérelmeket a testület
testülete együttműködési megállapodást kötött jóváhagyta. A határozat alapján a tíz pályázó
mindegyike 10 hónapon át részesül havi 6.000 Ft
a Bikali Német Nemzetiségi Önkormányzattal.
ösztöndíjban.
3. Testületünk elfogadta az önkormányzat 2015.
évi belső ellenőrzési, valamint a 2015-2019. évi 9. Bikal Község Önkormányzat Képviselőtestülete döntött a község településszerkezeti
belső ellenőrzésre vonatkozó stratégiai tervét.
tervének, Helyi Építési Szabályzatának és
4. Bikal Község Önkormányzat Képviselőrendezési tervének módosításáról.
testülete elfogadta a hivatal által igénybe vett
ingatlanok használatáért fizetendő díjról szóló 10. Testületünk megköszöni Hild Gáspárné
önzetlen segítségét, aki az Egyházaskozári
megállapodást.
Óvoda bikali intézményegységébe járó gyerekek
5. A képviselő-testület 163.100 Ft-tal járul hozzá
számára beszerzési áron biztosította a Mikulása
Hegyháti
Mikrotérségi
Unió
csomagokat.
munkaszervezetének 2014. évi működéséhez.
6. Bikal Község Önkormányzat Képviselőtestülete a körzeti megbízott munkájának .
segítésére 1 db nyomtatót vásárol, és azt a
körzeti megbízott használatába adja.
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A műfüves pálya használati szabályzata

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
06/72-559-005
e-mail:
onkbikal@axelero.hu

2014. december

1.

- A műfüves pálya használata a BTSC tagjainak a település lakosainak, iskolásainak ingyenes.
- A pálya használatáért az önkormányzat részére fizetendő bérleti díj összege:
- a lámpák használatával: 1500 Ft/óra
- a lámpák használata nélkül: 1200 Ft/óra

2.
A pálya napi üzemideje 6 óra. A pálya nyitva tartását az IKSZT vezetője, illetve az általa
megbízott személy, pályafelügyelő határozza meg, ellenőrzi a használati rend betartását. A pálya
területén tartózkodó személyek magukra kötelezőnek ismerik jelen szabályzatot, és kötelesek a
szabályzat előírásait maradéktalanul betartani, valamint minden esetben elfogadják és betartják a
pályafelügyelő utasításait. Aki nem tartja be a műfüves pálya használati rendjét, az a pálya
területéről kitiltható.
3.

A pályán történő futballozáshoz a pályafelügyelővel történő előzetes egyeztetés szükséges.

4.
A pályára csak műfüves (hernyótalpas) pályacipőben, terem vagy tornacipőben lehet
rámenni. Tilos a stoplis cipő használata.

Borsi Viktor
alpolgármester
+36 30/654-6804

5.
Tilos a pálya területén és a palánkon kívül 5 méteres körzetben dohányozni, gyufát,
cigarettát eldobni. A pálya területén tilos alkoholt, drogot és egyéb más bódító tartalmú szert
fogyasztani vagy tartani.

Brandt Vincéné
képviselő
0630/596-0528

6.

Tilos

- a pálya területén enni, rágógumizni, azt eldobni,
- a pálya területére üveget bevinni,

Fehér Réka
képviselő
+36 30/534-7604

- a pályára kerékpárral, motorkerékpárral ráhajtani, továbbá bármilyen hegyes, éles
vagy súlyos tárgyat bevinni,
- a pálya területére kutyát vagy más állatot bevinni.

Maisch Norbert
képviselő
+36 30/655-1356

7.

A pálya területére bemenni csak a kapukon keresztül, az ott kialakított ajtón szabad.

8.

Mielőtt a pálya területére lép tisztítsa meg cipőjét a rátapadt szennyeződéstől.

9.
A pálya éjszakára zárva tart a környezet nyugalma, és esetleges rongálás elkerülése
érdekében.

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

10.
A pályát mindenki csak saját felelősségére használhatja, a közerkölcsöt nem sértő módon.
Az esetleges rongálás anyagi kártérítést von maga után a szabálysértési, illetve a büntetőeljáráson
túl. Az estlegesen bekövetkezett balesetekért, személyi sérülésekért a pálya üzemeltetője nem
vonható felelősségre. Az estlegesen bekövetkezett anyagi és más egyéb kárért a pálya üzemeltetője
nem vállal felelősséget, a kár megtérítésére nem kötelezhető.
11.

A szabályok betartása a pálya minőségének megóvását, élettartamának meghosszabbítását
szolgálja

Kérjük a lakosság segítségét, amennyiben egyedi közvilágítási meghibásodást
észlelnek, annak bejelentését a Bikal Nonprofit Kft. irodájában, illetve az
utolsó oldalon található elérhetőségeken egyikén tegyék meg. Amennyiben
egyes utcák közvilágításának elsötétedését tapasztalják, azt az e-on
ingyenesen hívható hibabejelentőjén, a +36/80-205020-as telefonszámon
jelentsék az áramszolgáltatónak.
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Iskola és óvoda hírei
Márton nap
Novemberben ismét megrendezésre került a mára már hagyománnyá vált
Márton napi rendezvényünk. Délután a gyerekek közösen elfogyasztották a
negyedikesek által készített zsíros kenyeret és Ibi néni "isteni" teáját,
ezután pedig megkínálták az ünnepélyre érkező vendégeket és
családtagokat. A műsort a 3. osztályos tanulók kezdték a Márton napi
legendával, ezután következett egy német
vers Wolf Lara és egy furulya előadás
Pónya Panka 2. osztályos tanulók
előadásában. Végül a 4. osztályos
gyerekek adták elő a " Kolozsvári bíró"
című színdarabot. Az ünnepély után kezdődött a lampionos felvonulás Bikal
utcáin. Rendezvényünket Brandt Vincéné képviselő asszony támogatta mind
anyagilag, mind munkájával.
I. helyezés a német versenyen

Kézműves délután az alsóban

November 25-én német verseny
került megrendezésre a Gödrei
Általános Iskolában, ahol bikali
tanulóink szépen szerepeltek. A
2. osztályos Wolf Lara és a 4.
osztályos Kun Dániel jutottak
be a döntőbe. Sajnos Dani
betegség miatt nem tudott részt
venni, de Lara első helyezést ért
el!

November 26-án ismét kézműves
délutánt tartottunk az alsó
tagozaton,
ahol
karácsonyi
díszeket készíthettek a tanulók. A
gyerekek kipróbálhatták, hogy a
kristálycukor nem csak édesítésre
jó, hanem díszítésre is. Lelkesen
rajzolták körbe a sablonokat,
ragasztottak, formákat nyomtak és
cukorba mártották a díszeket. Nagy örömmel vitték haza
a kicsik az ajándékokat.

Mázai „turné”
November 28-án a negyedik osztályosok és Pónya
Panka, 2. osztályos tanuló Mázára utazott. Fellépés
előtt a gyerekek kipróbálták a falu végén lévő
játszóteret és megnézték a közelben található
állatokat. Ezt követen meglátogatták a mázai
óvodásokat, ahol előadták a Kolozsvári bíró című

népmesét. A műsort színesítette Pónya Panka, aki a
magyar népmesék főcímdalát furulyázta el. Az
óvodások nagy figyelemmel nézték végig az
előadást. Ezután a szereplőket teával, nápolyival és
cukorkával kínálták.

Hobbit vetélkedő
„Az olvasásból még soha semmi baj nem származott”
December 11-én 14 órakor
megkezdődött az öt sereg csatája
a felső tagozaton. Változatos
feladatok tették próbára a
jelentkezők tudását, ügyességét:
utazás
térben
és
időben
Középföldén,
törp-öltöztető,
gyűrűvers
megörökítése
nádtollal, szabadítsd ki Bilbót. A
győztes csapat – tán koruknak és
rutinjuknak köszönhetően – Ria
tanárnő és Viola néni lett, a gyerekek közül pedig a
Szabó Franciska és Réka páros bizonyult a legjobbnak.
Puchner Ildikó
Mozilátogatás
December 13-án délután a felsősökkel moziba mentünk.
Az Éhezők viadala aktuális részét néztük meg. A történet
befejezésére még egy évet várni kell, ha a mozira
számítunk. Szóval irány a könyvtár!
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Mikulásfutás
Látott már szaladgáló Mikulást?
Ha Miklós napján Egyházaskozár és Bikal környékén jár, különleges élményben lehet része. Ezen kis faluk lakói
immár 4 éve tudják: ha december, akkor ellepik az utat a kisebb- nagyobb Mikulás-tanoncok, hogy gyorsabb
tempóra bíztassák a Télapót.
A Hegyháti Általános Iskola Egyházaskozár- Bikali
Tagintézményének szervezésében idén is megtartottuk
Mikulásfutás rendezvényünket. Hagyományosan Bikalon, az
iskolában gyülekezett minden lelkes résztvevő. Az osztályok
saját készítésű rénszarvasainak dedikálását követően zenés
bemelegítés következett. A futóversenyt a legkisebbek, az
óvodások kezdték, őket követték korcsoportonként a gyerekek.
Idén hófelhő nem kerekedett ugyan a fürge lábak nyomában, de
a lengedező Mikulás-sapkák tömege sem volt mindennapi
látvány!
A verseny célszalagját Egyházaskozáron, az iskola tornaterme előtt mindenki átszakíthatta, hogy beljebb kerülve
feltölthesse a kiürült pocakot egy kis teával, süteménnyel. A Télapó megérkezésével kezdetét vette a karácsonyi
vásár. Itt a gyerekek, szülők által készített karácsonyi díszeket, ajándékokat vásárolhatták meg az érdeklődők.
Közben a Mikulás és krampuszai is elfoglalták díszhelyüket,
hogy meghallgassák a kívánságokat, az énekeket, miközben
számtalan közös „Én és a Télapó „- fénykép is készült.
A kellemes délután végén kiosztottuk idén is a leggyorsabbaknak
járó Fürge szarvas –díjakat. Rendezvényünk népszerűségét
mutatja, hogy egyre többen futnak velünk a szülők, felnőttek
kategóriában is. A hátul maradókat is jutalmaztuk, őket bíztatásul
egy-egy Hulló csillag – díjjal leptük meg.
Ha kedve támadt velünk futni- esetleg sétálni, vásárolgatni,
szeretettel várjuk 2015-ben Mikulás napján!

Kedves Bikaliak!
Köszönjük a Mikulásfutáson való részvételt minden aktív lakosnak, a biztatást a sportolóknak. A rendezvényünk
sikeres megvalósításáért külön köszönet Önkormányzatunknak, a Szülői Munkaközösség tagjainak, a rendőrség és
polgárőrség tagjainak, valamint minden segítő, jó szándékú segítőnknek!
Az iskola diákjai és pedagógusai

Óvoda programjai
November
November 11.-én szülőkkel és meghívott kedves vendégeinkkel emlékezhettünk meg Szent Mártonról, a közös
"lakoma" után az iskolások mesejátékát tekintettük meg, majd együtt saját magunk által készített lampionjainkkal
tiszteletkört tettünk. Szeretnénk megköszönni Ibi néni támogató segítségét .A kedves szülőknek és nagymamáknak
pedig a sütéshez szükséges hozzávalókat!
November 28. : Adventi barkácsdélutánt szerveztünk a szülőkkel közösen, ahol sok szép karácsonyi asztaldíszt,
adventi koszorút, ajtódíszt készítettünk, melyek értékesítésének ellenértékével az ovis gyerekeket szeretnénk
támogatni. A díszek megtekinthetők a bikali oviban. Köszönjük az aktív szülők részvételét és Sterner Éva néni és
Kati dadus támogató segítségét!
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Anyakönyvi hírek

Megkezdődött az oviban is az adventi készületek ideje, ezen alkalomból
mézeskalácsot sütöttünk, adventi koszorút barkácsoltunk, mely mellett
karácsonyig minden nap meghitt perceket élünk át.
December 5-én nálunk járt a
várva várt Mikulás. A
gyerekek énekkel és verssel
köszöntötték a jó öreget, akit
krampuszai is elkísértek. Jól
jött a segítség, mert a
hatalmas csomagokat nem
bírta volna el egyedül.
Nagycsoportos óvodásaink
délután az iskola meghívására
szüleikkel
együtt
részt
vehettek a Mikulás- futáson.
Szeretnénk kifejezni köszönetünket a bikali Önkormányzatnak a bőkezű
ajándékokért!
Hildné Marikának és Zsuzsa óvónéninek a szaloncukrot.
Elkezdődött a "pókháló" felújítása az óvoda udvarán, az ehhez szükséges
oszlopokat Melli János ajánlotta fel. Az óvoda korszerűsítését a bikali
önkormányzat nagylelkű támogatásával sikerült elkezdeni. Mindenkinek
köszönjük, aki támogatja az óvodánkat és ezzel segíti munkánkat és
örömet okoz az ide járó gyermekeknek!
Békés , boldog, sikeres új évet kívánnak: az óvoda dolgozói és a
gyerekek!

Megszületett:
Terdi Beáta és Kovács
Gyula
Dániel nevű kisfia

Juhász Judit és Gulyás
Gábor
Noel nevű kisfia

Szívből gratulálunk a két
családnak!

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:
Szerda: 17:00
Péntek : 17:00
Vasárnap 11:15 óra

Az egyházi hozzájárulás
Lukácsné Terike néninél
befizethető Tel.: 459-266
Csibi Imre plébános atya
Mágocson: 0630/322-0690
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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

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
KÉMÉNYSEPRŐ Schnetz Péter
0630/416-0193
A komlói JÁRÁSI HIVATAL
bikali ügyfélszolgálat
Ügyfélfogadási idő: kedd 8:00-9:30
Bükösdi Zoltánné 584-000/4118
Kovácsné Szelmann Gyöngyi 584-000/4453
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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.
0672/ 459-304 vagy 0630/621-0752
VIRÁG
Hétfőtől- Szombatig 8-17óráig.
06/20/410-49-15 vagy
459-238 Szeifert Ibolya Béke u. 6
Jó hír a fogyni vágyóknak, az egészséges életmód
híveinek és a valódi ínyenceknek! Jövő év második
hetétől kezdve Bikalra is szállít a Teletál Ételfutár. A
Norbi Update1 ételek mellett hagyományos, paleo,
fitness, illetve speciális étrendbe illeszkedő levesek,
főételek, desszertek és menük is házhoz rendelhetők.
A rendelés a regisztrációt követően elektronikusan
történik, a regisztráció, az étlapok és a további
információk az alábbi oldalakon érhetőek el:
http://www.teletal.hu, http://www.update1.hu

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
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 emailcímre várjuk: bikaliujsag@freemail.hu - anyagleadási határidő: január 15.
Megjelenik 300 példányban – a lap ingyenes. Szerkesztő: IKSZT Nyomtatás: Basámi Kft. Dombóvár
A megjelenő cikkek tartalmáért a kiadó nem vállal felelősséget.

