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Tordai Jolán: Karácsony
Zúzmarától terhes ágat
Ringat kint a téli szél
Bent aranyló sugarával
Világít a gyertyafény.
Karácsonyi pompájában
Áll a szobám asztalán
Messzi hegyek zöld fenyője
Csillagszórós csodafám.
S az a fényes karácsonyfa
Annyi mindent mond nekem
Szeretetről, békességről
Mesél e szép ünnepen.

Testületi Hírek
1. Testületünk 10 db szivacskézilabdát vásárolt, mellyel
az iskolában folyó kézis utánpótlás nevelést kívánja
támogatni. A labdák 30.000 Ft-ba kerültek.
2. Községünk testülete 50.000 Ft-ot ajánlott fel az
iskolának karácsonyra. A támogatásnál annyit kértünk,
hogy a gyerekek számára legszükségesebb játékok,
eszközök legyenek megvásárolva.
3. Képviselőtestületünk elfogadta az óvodafenntartó
társulás társulási megállapodásának módosítását.
4. A testület elfogadta az Észak-Hegyhát Mikrotérségi
Unió fejlesztési stratégiáját.
5. Képviselőink elfogadták Bikal új rendezési tervét és
a helyi építési szabályzatot.
6. Képviselőtestületünk elfogadta a kistérségi társulás
társulási megállapodásának módosítását a család- és
gyermekjóléti szolgálattal kapcsolatban.

7. Testületünket megkereste a dombóvári ügyelet
fenntartójának vezetője, s kérte az önkormányzat
döntését az ügyelet ellátásával kapcsolatban.
Képviselőink úgy döntöttek, hogy továbbra is a
dombóvári központi orvosi ügyelethez kívánunk
tartozni.
8. Önkormányzatunk testülete döntött a Bursa
Hungarica pályázatokról. A döntés értelmében minden
pályázót támogatásban részesítettünk, s szeptembertől
havi 6.000 Ft támogatásban részesítünk, mely összeget
az állam még 5.000 Ft-al egészít ki.
9. Képviselőink döntöttek arról, hogy a sok kérelemre
tekintettel a szociális tűzifa pályázaton elnyert
mennyiségen felül saját erőből további 6 erdei m3
tűzifát vásárol. Azonban a megnövekedett mennyiség
sem volt elég arra, hogy a beérkezett nagyszámú igényt
ki tudjuk teljes mértékben elégíteni.
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FOGADÓÓRÁK (más
elfoglaltság esetén a
fogadóóra elmarad. Ezért
szíves elnézésüket kérjük!)
Kőműves József
polgármester
hétfő
16:00 – 17:00

ELÉRHETŐSÉGEK
Kőműves József
polgármester
72/559-005
e-mail:
onkbikal@axelero.hu
Borsi Viktor
képviselő
+36 30/654-6804

PUCHNER BIRTOK RENDEZVÉNYNAPTÁR
DECEMBER
Szilveszter a B. Brothers-szel
2015. december 31. 18:30

Brandt Vincéné
képviselő
0630/596-0528

Intsen búcsút a 2015-ös évnek! Szilveszteri programunk: welcome drink,
tálszervizes vacsora zene hajnalig, a talpalávalót a Wery Take zenekar
biztosítja, éjszakai vacsora, tűzijáték, tombola, SZTÁRVENDÉG: A B.
BROTHERS. Rendelj jegyet már most, nehogy lemaradj!

Fehér Réka
képviselő
+36 30/534-7604

Felnőtt jegy a Lovagterembe: 12.500 Ft/fő

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

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

A jegyek átvételére és kifizetésére legkésőbb a program előtt 5 nappal
van lehetőség.
A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

PUCHNER AJÁNDÉKUTALVÁNY KARÁCSONYRA
A tökéletes meglepetés – ajándékozzon élményt! Lepje meg egy
különleges ajándékkal szeretteit, barátait, munkatársait vagy üzleti
partnereit!
ÉLMÉNYBIRTOK BELÉPŐ már 2.000 Ft/fő-től!
FELFRISSÜLÉS CSOMAG egész napos fürdőzéssel és ebéddel vagy
vacsorával már 4.900 Ft/fő áron!
WELLNESS PIHENÉS már 40.000 Ft/2fő/2 éjtől!
Exkluzív ajándékutalványokat kínálunk az ünnepekre elérhető áron!

Részletes információk: www.elmenybirtok.hu , www.puchner.hu
Jegyrendelés és további információk: +36 72 459 546, 547
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Iskola és óvoda hírei

Az óvoda programjai októberben és novemberben
Október 12- én Ősz témakörben megnézhették a gyerekek a Hangoló zenés színház előadását.
November 02-án Hipp Dorka szüleinek köszönhetően lehetőségünk nyílt a háziállatok megnézésére és
etetésére az Élménybirtokon, ahol Lajos bácsi navigálta a kis ovisokat.
November 11.-én hagyományainkhoz híven megemlékeztünk Szent Mártonról. A vendégek, szülők
köszöntését követően közösen fogyasztottuk el a Márton napi lakomát, majd az iskolások Ludas Matyi
mesejátékot tekinthettük meg és közösen vettünk részt a lampionos felvonuláson. Ibi néninek köszönjük
a hozzájárulást!
Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik óvodánkat bármilyen támogatással segítik.

Az Iskola hírei
Nyílt nap az 1. osztályban
November 17-én nyílt napot tartottunk az első osztályban a
tanulók szüleinek és volt óvó nénijüknek. A vendégek között
volt Tankerület Vezető Asszonyunk és Intézményvezetőnk is.
Az érdeklődők egy magyar, majd egy matematika órán
nézhették meg milyen ügyesek elsőseink és mennyi mindent
tanultak már. Betekintést nyerhettek az elsősöknél bevezetésre
került fonomimikai jelek alkalmazásába is (minden betűnek
külön jele van). A módszerrel még könnyebbé és játékosabbá
válik a tanulás, a betűk megtanulását pedig ezáltal mozgással is
megerősítjük. A fonomimika segíti a betűk megtanulása mellett
az olvasástanulást, a hasonló betűk közötti különbségek észrevételét (pl. hosszú-rövid magánhangzók), a
jobb helyesírást.
Miklós Balázsné
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Mosolygó fogacskák
A DM által rendezett „Mosolygó fogacskák” elnevezésű
programhoz idén a mi iskolánk is csatlakozott. Cél:
felhívni a figyelmet a fogápolás rendszerességére és
fontosságára. Az első osztályosok egy mosolygós képpel
neveztek a fotópályázatra. Ennek eredményeként
küldtek az osztálynak egy plakátot a saját
csoportképükkel, valamint mindenki kapott egy
fogápolási csomagot, amiben egy fogmosó pohár, egy
fogkefe, egy fogkrém és egy homokóra volt, amivel
fogmosás közben tudják mérni az időt.
Miklós Balázsné

I. és II. hely megyei rajzpályázaton
Egy nap az iskolában két rendőr jelent meg, akik Urbán
Hajnalkát és Csölle Vandát keresték. Első kérdése
természetesen mindenkinek az volt „Mi történt?”, de
aztán elmondták, hogy a „Közlekedj biztonságosan”
című rajzpályázat nyereményeit jöttek személyesen
átadni. Urbán Hajnalka I., míg Csölle Vanda II. helyen
végzett a megyei versenyen. A 8. osztályos tanulóink
nagy örömmel vették át nyereményeiket. Gratulálunk
nekik!
Miklós Balázsné

Mesemondó Verseny az 1. osztályban
Teadélután keretein belül mesemondó versenyt rendeztünk az 1. osztályban, ahová a szülőket is meghívtuk.
A gyerekek egy-egy nép- illetve műmesével készültek. A szereplés sorrendjét sorsolással döntöttük el. A
kicsik nagyon ügyesen szerepeltek. A zsűri négy I. helyezettet hírdetett, akik továbbjutottak a Területi
Mesemondó Versenyre (Bakonyi Balázs, Bocor Karina, Fábián Máté, Schván Tamás). II. helyezettek:
Martinka Petra, Mészáros Georgina és Teninger Csanád. Gratulálunk nekik és köszönjük mindenkinek a
felkészülést!
Miklós Balázsné
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Márton-napi vetélkedő
Nagy örömmel fogadtuk a Hegyháti Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola Mágocsi Intézményének meghívását idén is a
Márton-napi vetélkedőre, melyet 2015. november 9-én rendeztek
meg. Mindkét iskola 5-6. osztályából 6-6 tanuló vett részt a Márton
nappal kapcsolatos kreatív, játékos, vidám feladatokból álló, 4 fős
csapatokra osztott „versenyen”, mely német nyelven zajlott. A
részvételt házilag készített – alkalomhoz illően – püspökkenyérrel
és teával, valamint apró ajándékokkal jutalmazták. Köszönjük a
meghívást!
Gebhardtné Bacher Adrienn

Márton nap
Idén is nagy lelkesedéssel készültünk a Márton-napi megemlékezésre, valamint a negyedikesek műsorára.
Délután iskolai keretek között tartottuk meg rövid ünnepségünket, mellyel Szent Márton emlékét idéztük fel,
énekeltünk, videót néztünk. A szokásos zsíros kenyér evés sem maradhatott el. Tanulóink Brandt Vincéné,
Ibi néni felajánlásából tudtunk idén is megvalósítani. Még egy kis nassolnivaló kalácsra is futotta.
Negyedikeseink Lúdas Matyi című előadása nagy sikert aratott a közönségnél. A műsor után pedig
lampionos felvonuláson vehettünk részt, mely az iskola udvarán gyújtott tábortűz mellől indult. Ezúton
szeretnénk megköszönni a település önkormányzatának és a lelkes közfoglalkoztatottaknak a segítséget.
Előadásunkkal felléptünk a Puchner Kastélyszálló és Reneszánsz Élménybirtokon szervezett Márton-napon,
a bikali falusi disznótoroson, valamint az alsómocsoládi „Őszi fény” idősek otthonában is.
Nemes Kitti

Interaktív táblák
Hurrá! Nekünk is van már interaktív táblánk! 
Az interaktív (fehér) tábla („interactive whiteboard”) egy
eszközrendszer, mely magába foglalja magát a táblát (általában
beépítve az interaktív eszközt – érintőképernyőt), egy
számítógépet és egy projektort, valamint szükség szerint további
kiegészítő eszközöket. A táblát a gépen futó szoftverek vezérlik,
lehetővé téve használatukat. Már kipróbáltuk a táblákat, amik
nekünk, pedagógusoknak és a gyerekeknek is nagyon tetszenek!
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„Mi a pálya ?”
2015. november 20-án pénteken pályaválasztási kiállításon vettek részt Pécsen iskolánk nyolcadik osztályos
tanulói. Ezen a kiállításon 31 Baranya megyei középiskola mutatkozott be az érdeklődő diákoknak.
Információkat nyújtottak a 2015/2016-os tanévben induló képzéseikről, a megszerezhető szakmákról,
végzettségekről, valamint az iskolákba való jelentkezés feltételeiről, módjáról. Az iskolák képviselői az
ottani diákok és tanárok voltak, így első kézből szerezhettek információkat tanulóink a számukra érdekes
intézményekről és az ott folyó oktatásról. Sok tapasztalattal, ismerettel gyarapodva tértünk haza.
Rózsa Józsefné

Területi Mesemondó Verseny
November 19-én került megrendezésre Mágocson a Területi Mesemondó Verseny, ahol iskolánkat négy
elsős (Bakonyi Balázs, Bocor Karina, Fábián Máté, Schván Tamás), egy harmadik (Wolf Lara) és két
negyedik osztályos tanuló képviselte. Az 1. osztályosok kategóriájában Bocor Karina I. helyezést ért el, míg
a 4. osztályosok közül Gazda Inez különdíjas lett. Gratulálunk nekik!
Miklós Balázsné

Nálunk járt a Mikulás
Idén is ellátogatott iskolánkba a Mikulás. Minden
osztályba bement, ahol egyesével adta át a
tanulóknak a csomagot. Mivel érkezése előtt
többször leselkedett az iskolában, így nagyon jól
ismerte már a gyerekeket, könnyen tudott
mindenkihez szólni néhány mondatot. Krampuszai
kicsit megkésve érkeztek, de a gyerekek annál
nagyobb örömmel fogadták őket.
Miklós Balázsné
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Mikulásfutás
2015. december 4-én ismét megrendeztük az immár hagyománnyá vált „Mikulásfutást”. A program a DÖKösök és segítőik munkájával kezdődött (padok bepakolása, zsíros kenyerek készítése, iskola díszítése). 14
órára megérkeztek a kozári óvodások is lovaskocsival a „Mikulás bácsi” társaságában. A Bikali Általános
Iskolában Ágota nénivel közösen bemelegítettünk majd osztályonként megindult a futás a Kozári Általános
Iskolába. A balesetmentes átjutást rendőrök biztosították. A megérkezés után megkezdődött a karácsonyi
vásár, amire a gyerekek és szüleik már egy hete készültek nagyon igényes és szép munkákkal. A bevételből
az gyerekek az osztálypénzüket gyarapíthatták. Osztályukat is feldíszítették a tanulók, amiket egy
színvonalas zsűri értékelt és jutalmazott. Köszönjük az önkormányzatoknak, Hild Gáspárnénak, az SZMnek, a DÖK-ösöknek, minden egyes diáknak és pedagógusnak, hogy ilyen szépre sikerülhetett ez a délután.
Hild Péterné

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és
Boldog Új Évet Kívánunk a falu minden Kedves
lakójának!

Bikali Újság
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Meghívó
Sok szeretettel várunk minden véradót (rendszeres véradókon kívül reméljük
újak jelentkezését is) a soron következő véradáson!
Véradás helye:
Véradás időpontja:

Bikali Óvoda
2016. január 19. 9-12

Talán már sokan hallottak arról különböző médiákban vagy a nemrégiben megtartott „Véradó bulin”, hogy a
véradókra a Vöröskereszt a következőkben balesetbiztosítást fog kötni, mintegy ezzel is megköszönve eddigi
részvételüket. Erről további részletes információkat is kaphat, aki részt vesz a következő véradáson.
Ne felejtsük el a véradók jelmondatát:
„Gyújts magadból éltető fényt, ha az életet valahol pislákolni, kihunyni látod…”
Tóth Katalin

Az Egyházaskozári Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi
CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet igazgatási ügyintéző,
anyakönyvvezető munkakör betöltésére.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős, határozatlan idejű köztisztviselői jogviszony.
A munkavégzés helye: az Egyházaskozári Közös Önkormányzati Hivatal Bikali Kirendeltsége
(7346 Bikal, Zrínyi u. 2.)
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) az önkormányzat helyi rendelkezései az irányadók.
A munkakör legkorábban 2016. február 1. napjától tölthető be.
A részletes pályázati felhívás a közigazgatási állásportálon (www.kozigallas.gov.hu) kerül
meghirdetésre 2016 januárjában.
Dr. Markó Gábor
jegyző

TÁJÉKOZTATÓ
1.Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a mágocsi Labor december 14-től 2016.január 4-ig nem
fogad betegeket.
2. Legutóbbi testületi ülésünkön Borsi Viktor alpolgármester bejelentette, hogy november 30-val
lemond alpolgármesteri tisztségéről. A képviselő döntését a testület tudomásul vette.
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Anyakönyvi hírek:

Karácsonyi vásár

Elhunyt

Előre elkészített ajándékcsomagokkal és kérésre
egyedileg összeállított csomagokkal várunk mindenkit
az ünnepi bevásárlás alkalmából.

Schvarcz Sándor

A nagy áruválaszték mellett karácsonyig különböz ő
ruházati termékek akciós áron kaphatók.
Sok szeretettel vár mindenkit a
Tiny Aprócikkbolt

Őszinte részvétünk a
gyászoló családnak!

A két ünnep között szabadságolások miatt az Önkormányzat
zárva tart!
Az Ifjúsági klub ünnepi nyitvatartása: Az idei utolsó klub
december 19-én lesz, legközelebb pedig jövő január 9-én.

Istentisztelet:
A hónap 1. vas. 14 órakor
A hónap 3. vas. 11 órakor

Ünnepi istentisztelet:
Karácsony első napján (25.)
Este 18 órakor
Karácsony második napján
(26.) 11 órakor
Elérhetőségek
Koskai Erzsébet lelkész
459-092,
0630/587-4610

Születés
megérkezett
Laczkó József
és
Sőre Viktória

Egyházi Hírek
EVANGÉLIKUS EGYHÁZ

„Nem múlnak ők le, kik
szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak,
álmok, évek.”

KATOLIKUS EGYHÁZ
Szent Anna templom
szentmisék:

kislánya
Laczkó Zselyke Zsófia

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)
06 30/468-2566
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. december

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. TEL.: 0630/621-0752
VIRÁG
06 20/ 410 -4915vagy 459-238
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
Kedd – Péntek :
Szombat:

12:30-16:30
12:30-16:30

Ifjúsági klub
Szombat:

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

