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Beköszönő
Kedves Bikaliak! Az új testület nevében sok szeretettel köszöntöm önöket! Először is engedjék meg,
hogy megköszönjem Önöknek azt, hogy az önkormányzati választásokon az országos átlagot
meghaladóan vettek részt, s szavazataikkal eldöntötték, hogy kik legyenek azok, akik az elkövetkező
öt évben településünket vezetik. A képviselők és magam nevében is ígérhetem, hogy legjobb tudásunk
alapján igyekszünk majd ennek a felhatalmazásnak és bizalomnak is megfelelni. Feladatunk nem lesz
könnyű, de bizakodással tekintünk az elkövetkező évekre, hiszen a település lakosaival közösen,
képesek leszünk a kihívások megoldására. Ehhez a munkához kívánok mindannyiunknak erőt, és jó
egészséget! A leköszönő képviselőknek és polgármesternek köszönjük eddigi munkájukat!
Köszönti Önöket Kőműves József polgármester

Testületi Hírek
1. Bikal Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
Hegyháti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola bikali intézményegységében kialakítandó
interaktív
terem
berendezésére
16
db
számítógépasztalt vásárol.

7.

2. Bikal Község Önkormányzat Képviselő-testülete az
Egyházaskozári Óvoda bikali intézményegységébe járó
gyermekek részére 2.000 Ft/fő (összesen 36.000 Ft)
értékben Mikulás-csomagot vásárol.

8. A polgármester javaslatára a testület hozzájárult ahhoz,
hogy egy térfigyelő kamerarendszer kiépítésének első
lépései elinduljanak. Egy olyan rendszert kívánunk
létrehozni, mely az évek során, anyagi lehetőségeink
függvényében tetszőlegesen bővíthető.

3. Testületünk a bikali óvodában dolgozó óvónők
kérelmének helyt ad, és az intézményben folyó
nevelési munka színvonalasabbá tétele érdekében
500.000 Ft értékben berendezési tárgyak, eszközök
beszerzésére kötelezettséget vállal.
4. Bikal Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
bikali 134. hrsz alatti ingatlant 120.000 Ft-os vételáron
megvásárolja. A képviselő-testület az adásvétellel
kapcsolatos költségeket megfizeti.
5. Bikal Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
Bikali Újság szerkesztésével az Integrált Közösségi
Szolgáltató Teret bízza meg.
6. Testületünk megköszöni mindazok munkáját, akik
szabadidejüket feláldozva részt vettek a disznótoros
munkálataiban, és ezzel hozzájárultak a rendezvény
sikeréhez.

Bikal Község Önkormányzat Képviselő-testülete
felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat
részére 50.000 Ft értékben ajándéktárgyakat vásároljon, és
azokat reprezentatív, továbbá ajándékozási céllal saját
hatáskörében felhasználja.

9. A képviselőtestület elfogadta a 171/3 hrsz-ú
ingatlanon
található
műfüves
labdarúgópálya
pályahasználati szabályzatát. Ezt a szabályzatot
következő számunkban olvashatják.
10. Az önkormányzat idén is pályázott szociális tűzifára. A
kérelemhez a nyomtatvány az önkormányzati hivatalban
szerezhető be. Leadási határideje: 2014.12.05.

11. A közelmúltban Magyarországon is megjelent a
kéknyelv betegség. (szarvasmarha, juh, kecske)
Az emiatt történt intézkedések érintik Bikalt is. A
korlátozás alá tartozó területekről tilos a kérődzőt
kivinni, az állatokat kizárólag vágóhídra szabad
szállítani.
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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
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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

ELÉRHETŐSÉGEK

Kőműves József
polgármester
72/559-005
e-mail:
onkbikal@axelero.hu
Borsi Viktor
alpolgármester
+36 30/654-6804
Brandt Vincéné
képviselő
+36 30/596-0528
Fehér Réka
képviselő
+36 30/534-7604
Maisch Norbert
képviselő
mnorbert76@freemail.hu

Advent az Élménybirtokon
2014. november 29., december 6., 13.
Nyitva tartás: 10:00-15:00
Ünnepi készülődés középkori környezetben: karácsonyi díszek készítése, dekorálási és ajándék tippek, ünnepi
ételek és italok készítésének fortélyai. Élvezetes barangolás korhű környezetben!
Élménybirtok belépő felnőtt részére: 2.000 Ft/fő Gyerekeknek kedvezmény!

Szilveszter Gáspár Lacival
2014. december 31.
Kezdés: 19:00
Önfeledt mulatozás egész éjjel: Gáspár Lacival, welcome drinkkel, szilveszteri vacsorával, a Wery Take
zenekarral, tűzijátékkal és tombolával…
Intsen búcsút a 2014-es évnek szilveszteri programunk keretében, melyet idén először 2 vacsorahelyszínen
tartunk: a Reneszánsz Palota Lovagtermében és a Múzsák termének első emeletén.
Felnőtt jegy a Lovagterembe: 12.500 Ft/fő
Felnőtt jegy a Múzsák termébe: 8.500 Ft/fő
A Lovagteremben tányérszervizes, a Múzsák termében büféasztalos felszolgálással várjuk. A jegyek átvételére és
kifizetésére legkésőbb a program előtt 5 nappal van lehetőség.

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

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

Természetjáró Szakosztály híre
Felhívjuk a természetjárás iránt érdeklődők figyelmét aktuális túránkra, amelyet
az Óbánya és Kisújbánya közötti Óbányai-völgybe szervezünk.
Részvételi díj 800,- Ft, a szakosztály tagjainak ingyenes.
Rossz idő esetén a túra elmarad, ill. egy későbbi időpontban valósul meg.
A program részleteiről érdeklődni a könyvtárban Borsi Viktornál, ill. a +36
30/654-6804-es mobilszámon lehet.
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Iskola és óvoda hírei
Itthon vagy - Magyarország, szeretlek!
2014. szeptember 27-én az Egyházaskozári Önkormányzat is csatlakozott az országos kezdeményezésű „Magyarország,
szeretlek” programokhoz. Iskolánk felső tagozatos diákjai játékos vetélkedővel vették ki a részüket a rendezvényekből.
Megismerhették mindazt az értéket, amit mindannyian hordozunk, hogy miről ismernek fel minket a külföldiek, és
hogy mi mindenre lehetünk nagyon büszkék. Feladataikat a magyar zene, a nemzeti parkok, a hungarikumok, a híres
magyar feltalálók és világhírű magyar sportolók témaköreiben oldották meg. A játék végén a legügyesebb csapat a 8.
osztály lett, akik remek csapatmunkával és közös gondolkodással a hátuk mögé utasították a többieket. Nagyon
eredményesek voltak az 5. osztályosok is, hiszen ők lettek a 2. hely boldog tulajdonosai. Gratulálunk! Minden nyertes
csapat és minden a vetélkedőben részt vett tanuló ajándékban részesült az önkormányzat jóvoltából.
Köszönjük mindenkinek a szervező munkát és a részvételt!
Gyebnárné Ébert Annamária
Aradi Vértanúk Napja
Iskolánk idén is ünnepi műsorral emlékezett meg a szabadságharc hősi halált halt tábornokairól. Folyosónkon 13+1
gyertya lángja idézte fel a szomorú napot.
November 23-án a negyedik osztályosok Lengyelen adták elő Idősek napi műsorukat. Az előadást az idősek, a felnőttek
és a gyerekek - köztük az érdeklődő nagycsoportosok - is nagy örömmel fogadták. A tanulók bemutatták a Kolozsvári
bíró című népmesét és versekkel köszöntötték a Szép korúakat. A szereplőket édes- és sós süteményekkel látták
vendégül.

MEGHÍVÓ
DECEMBER 5-én kerül megrendezésre az IV. Mikulás – futás és ádventi
vásár. A futás távja kb. 3 km, a rajt a bikali iskolánál lesz, a távot sikeresen
lefutók az egyházaskozári iskolánál szakíthatják át a célszalagot. Minden
sportot kedvelőt szeretettel várunk. A megerőltető testmozgást követően
mindenki kedvére válogathat, vásárolhat az iskolásaink és szüleik által
készített karácsonyi díszek és ajándékok között.
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Szeptemberben megkezdődött az új nevelési év. Szeretettel
vártuk a nyári szünetről visszaérkező kis és nagy
ovisainkat és a most először hozzánk érkező gyerekeket.
Közös programjaink is elkezdődtek:
Szeptemberben:
19-én almaszüretre mehettünk Kati dadusékhoz
26-án diót szedhettünk Puchner Eszterkééknél
30-án ellátogattunk Egyházaskozárra az evangélikus
templomba "Erntedankfest "alkalmából
Október:
06-án
Lengyelre
utaztunk
az
almalékészítő
üzembe,
ahonnan
ajándékként 100%-s gyümölcslevet is
kaptak a gyerekek.
10.06-10.10-ig tartottuk betakarítás
címén "tökös" hetünket, melyre nagyon
ötletes dolgokat készítettek a gyerekek
szüleikkel együtt és itt az oviban is
tökből. Köszönjük a segítséget és a
felajánlott tököket!
10.13-án kukoricát törhettünk Kati dadus édesanyjánál
Szeretnénk minden támogatónknak megköszönni a lehetőségeket

A könyvtár és az IKSZT hírei
FILMKLUB
Kedves fiatalok!
Felhívjuk figyelmeteket, hogy a következő ifjúsági klub 2014. december 13-án,
szombaton 14:00-tól lesz, a helyi IKSZT-ben. Filmklubunk ismét szeretettel vár
titeket. Természetesen a megszokott programelemek szintén elérhetőek lesznek.
Szeretettel várunk minden fiatalt!

ÁDVENTI KONCERT
Szeretettel meghívjuk a falu lakosságát a helyi IKSZT szervezésében fellépő, 16 tagú Siklósi „Dolce” hegedű
együttes műsorára. Az együttest alapította és vezeti Dolgos Éva, állandó zongorakísérőjük Agárdiné Hohmann
Anette. Repertoárjukban a barokk zenétől napjainkig szinte minden stílus szerepel. 2002-ben a „Kultúrával a
Nyugat kapujában” című versenyen
döntőbe jutottak, valamint a Pécsi Nemzeti Színházban
léptek
fel
a
Gálahangversenyen.
Kulturális
tevékenységükért megkapták Siklós város Batthyány
Kázmér díját. Községünkbe az adventi ünnepségsorozat
jegyében érkeznek.
Előadásukra a katolikus templomban,
2014. december 19-én, 18:00-kor kerül sor.
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Anyakönyvi hírek
Elhunyt

2014. december 18-án, csütörtökön váradás.
Mindenkit
szeretettel
várunk
az
óvoda
étkezőjében. Másnap 19:00-tól év végi véradó
összejövetel az IKSZT közösségi helyiségében, ahol
kiosztásra kerülnek az oklevelek.

Győrfi Györgyné
..
ifj. Galambos Béla
Őszinte részvétünk a
gyászoló családoknak!
--------------------------

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

Házasságkötés:
FELHÍVÁS
Tájékoztatjuk a Tisztelt Hozzátartozókat, hogy Bikal Község Önkormányzata Képviselő-testületének a
temetőkről és a temetkezésről szóló 4/2003. (II. 17.) rendeletének 1. számú melléklete szerint
valamennyi sírhely esetén az első, illetve a további megváltások ideje 25 év. E rendelkezés szerint a
katolikus temetőben az 1988. évben, vagy az előtt létesített, vagy megváltott sírboltok, sírhelyek
megváltási ideje a 2013. évben lejár.
A fenti rendelet értelmében, az örökösöknek lehetőségük van a sírhely bérletét megújítani. Ennek
elmulasztása esetén a sírbolt, sírhely feletti rendelkezési joguk (bérleti viszony) megszűnik és a temető
tulajdonosára száll. A temető tulajdonosa azt értékesítheti, vagy megszüntetheti, a rajta lévő al- és
felépítménnyel (sírhely, kripta) együtt.
Sírhely megváltási díjak (forintban, bruttó összeg)
Első bérlés
Újra megváltás
a) egyes sírhely 1.500
3.000
b) kettes sírhely 3.000
6.000
c) sírbolt (kripta) 5.000
10.000
A sírhelyek 2014. december 31-ig újraválthatóak a temető üzemeltetőjénél:
Bikal Község Önkormányzata 7346 Bikal, Zrínyi u. 2. Munkanapokon 8.00 – 16 óráig (pénteken 8.0012.00 óráig). Ugyan itt tájékoztatást lehet kérni személyesen, vagy telefonon a 72/559-018 számon.

Fekete József
és
Szabó Kornélia
Szívből gratulálunk!
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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:
csütörtök 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

FRISSÍTŐ SVÉD MASSZÁZS
- FRISSÍTŐ TESTMASSZÁZS,
- HÁTMASSZÁZS,MELY
- FRISSÍTŐ TALPMASSZÁZS,
- RELAXÁLÓ ARCMASSZÁZS,
- ALAKFORMÁLÓ, CELLULIT MASSZÁZS
BEJELENTKEZÉS TELEFONON: 06-30/972-4685-ÖS
A vendégek kényelme érdekében kérésre házhoz is megyek.

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: december 12.
Megjelenik 400 példányban – a lap ingyenes. Szerkesztő: Borsi Viktor Nyomtatás: Basámi Kft. Dombóvár
A megjelenő cikkek tartalmáért a kiadó nem vállal felelősséget.

