2018.november

Beköszönő
Tordon Ákos:

Őszi mondóka
Arany hintón jött a nyár, hintója már messze jár.
Ezüst szánon jött a tél, erről dalol most a szél.

Testüle ti h írek
1. Önkormányzatunk döntött arról, hogy az idei évben is támogatja az óvodások Mikulásnapi
rendezvényét. Az eddigi
hagyományoknak megfelelően minden gyerek 2000 Ft értékű
„gyümölcskosarat” kap ajándékba.
2. Testületünk úgy határozott, hogy az iskolai tantermek nyílászáró cseréjének programját elindítja. Ez
ügyben felvettük a kapcsolatot a tankerülettel is, akik szintén pozitívan álltak a közös projekt
gondolatához, így a tantermekben az ablakok cseréje hamarosan megkezdődhet.
3. Testületünk döntött arról is, hogy 2 db 3x3 m-es, összecsukható sátrat vásárol. Ezek a sátrak
alkalmasak lesznek arra, hogy programjaink során használjuk őket, könnyű kezelhetőségük miatt!
4. Képviselőink úgy határoztak, hogy az idei évben az Adventi vásáron sült kolbásszal és hurkával
fogadjuk a kavalkádra érkezőket. Mindenkit nagy szeretettel várunk! Az Adventi kavalkád időpontja
december 15. Helyszín: önkormányzati park.
5. Pályázat keretében önkormányzatunk kijavíttatta az iskolaudvar beszakadt szakaszát. A
munkálatok elkészültek, hamarosan új aszfaltréteget kaphat az egész pálya.
6. Önkormányzatunk támogatja a Faluszépítő Egyesületet, karácsonyi világító díszek vásárlásában.
7. Testületünk pályázatot ír ki, az önkormányzat Rákóczi utcai lakásának bérlésére. (Óvodával
szemben lévő ház) A pályázatról részletes információkat a hivatalban kaphatnak az érdeklődők. A
pályázatok benyújtási határideje 2018. december 10. Beköltözni, előreláthatólag 2019 januárjában lehet.
8. Képviselőink döntöttek a szociális tűzifa támogatással kapcsolatban beérkezett igényekről is. Az idei
évben 84 m3 fa odaítéléséről dönthettünk. A beérkezett igények ezt a mennyiséget messze túlhaladták,
ezért nem mindenki kaphat támogatást!
9. Önkormányzatunk 2018. december 12-én 17.00-kor Közmeghallgatást tart a Német Kisebbségi
Önkormányzattal együtt. Helyszín: Önkormányzat épületének emeletén lévő IKSZT terem. Mindenkit
szeretettel várunk!
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Tájékoztató
Elektronikai hulladékgyűjtés lesz Bikalon a tűzoltó szertárnál!
2018.11.22-én
2018.11.23-án

csütörtökön
pénteken

13-16 óráig
08-12 óráig

Ha van feleslegessé vált, rossz elektromos készüléke ne dobja ki az út
szélén, hozza el ide! (TV, rádió, mosógép, hűtőgép, számítógép,
nyomtató, monitor stb.)

Egészségnap Bikalon
2018. október 27-én szombaton a „Lépés-Váltás az Észak Hegyháti Mikrotérségben” című Európai
Uniós támogatásból megvalósuló projekt keretén belül a lakosok egy „Egészségnapon” vehettek
részt. Ezen bemutattak egy könnyű reggeli bemelegítő tornát is, melyet most azok is
megismerhetnek, akik nem voltak a rendezvényen jelen.
Reggeli torna - frissítő gyakorlatok reggelre
A reggeli torna egy kis keringésfokozást, izomnyújtást és ízületi bemozgatást tartalmaz, így
megizzadnunk sem szabad, 5-6 percet vesz igénybe.
A reggeli ébredés után, még fekvő testhelyzetben végezzük az első feladatokat.
1. Fülek mellé emelt nyújtott karokkal végezzünk nyújtózásokat, karokkal felfelé, lábakkal lefelé.
Ezután lábainkat húzzuk talpra, majd nyújtsuk ki 4-szer. Csuklókörzéssel vigyük ki kezeinket
oldalra, vállmagasságig. Végezzünk 3-4 mély belégzést.
2. Ezután üljünk ki az ágy szélére, és végezzünk lassú vállkörzéseket! Csak a jóleső érzés határain
belül mozogjunk, sohase erőltessük a fájdalmas mozdulatokat! Ezután végezzünk néhány
törzsfordítást és törzshajlítást mindkét oldalra!
3. Álljunk fel és emelkedjünk lábujjhegyre néhányszor, majd végezzünk bokakörzést mindkét lábbal
felváltva! Az ágyba megkapaszkodva ereszkedjünk le guggolásba, és végezzünk 3-4 térdrugózást!
Ha fájdalmat érzünk, ne erőltessük! Nyissuk ki az ablakot és egy szék karfájára támaszkodva
végezzünk törzshajlításokat előre 4-5 alkalommal, majd végezzünk mély belégzéseket!

Szép napot!
Bogyayné Gál Tünde
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Az iskola hírei
Tanévnyitó 2018.
Az első tanítási napon, 9 órakor tartottuk iskolánk Tanévnyitó ünnepségét. Az új tanévet Rózsa Erika
megbízott tagintézmény-vezető nyitotta meg. Tulunger Zsófia verset szavalt, Gazda Inez és Pónya
Panka Bíborka hangszeren játszottak. Végezetül a leendő elsősök mutatták be rövid műsorukat.
Az idei tanévben 17 első osztályosunk van. 5 tanuló bikali, 3 hegyhátmaróci, 3 lengyeli, 2 nagyhajmási,
2 szászvári, 1 egyházaskozári, 1 tófűi.
Schullerné Kniesz Márta

„Tök jó nap”
Településünkön immár 3. alkalommal került megrendezésre a Tökfesztivál. A rendezvényre a
környékbeli falvakból is szép számmal érkeztek érdeklődők. E napon minden a tökről szólt. Tökből
készült ételeket és italokat lehetett kóstolni, tökből készült alkotásokat lehetett megcsodálni.
A délután folyamán a falu „belevaló lakói” Dobrovódszky Lászlóné irányításával szórakoztató
előadással kedveskedtek a megjelenteknek. Előadásukból a bikali „Csikótojás” történetét ismerhettük
meg. Műsorukat iskolánk tanulói tánccal színesítették.
Schullerné Kniesz Márta

Színház
Idei első színházlátogatásunkon a Harisnyás Pippi, avagy a világ legrosszabb gyereke című előadást
tekinthettük meg. A gyerekek vicces, színházi elemekkel tarkított előadáson vettek részt a Fogi Színház
előadásában. Jól éreztük magunkat, és várjuk a következő előadást, hogy kikapcsolódhassunk eme
rövid kulturális programokon.
Nemes Kitti
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Október 6. – Az aradi vértanúk emléknapja
A harmadik osztály október 5-én emlékezett meg az aradi vértanúk kivégzéséről. Műsorukkal
hazánk hőseit megillető tiszteletüket fejezték ki. A megemlékezést az iskola tornatermében
tartották, melyen minden alsó tagozatos tanuló részt vett.
Nemes Kitti

Kézműves szakkör alsó tagozaton 2018/2019-es tanévben
Szerda délutánonként tartom a foglalkozásokat másfél órában 18 diákkal. A gyerekek mind a 4
osztályból jelen vannak, ezért gyakran differenciálok az órákon, illetve csoportmunkáknál az
azonos osztály tanulói alkothatnak egy csapatot. Ez a szakkör a tehetséges gyermekek
szabadon választott órája, melyre lelkesen, fáradhatatlanul járnak. Igyekszem szabad teret
adni az alkotói folyamatokban. Fő célom, hogy megismerjék a különböző technikákat,
színelméletet a gyakorlatban, illetve a művészetek összefonódását megértsék. Ezért minden
órán hallgatunk zenét, mesélek, verset mondok, vagy bemutatok egy híres művészt és
alkotását. A meghirdetett rajzpályázatokon részt veszünk, minden szakkörre járó tanulóm
munkáját benevezem.
Nagy Éva
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Az óvoda hírei
Az óvoda őszi programjai
Az idei nevelési évet gyönyörűen felújított óvodánkban kezdhettük el. Nagyon szépen
köszönjük a település Önkormányzatának a törődést!
Szeptemberben és októberben megvalósult programjaink:
Őszi kert, és háziállatok megfigyelése Dzsenifer nagymamájánál.

2018.09.17.

Élő Múzeum / Helytörténeti Múzeum Mágocs

2018.09.26.

„Erntedankfest” - látogatás az egyházaskozári evangélikus templomba

2018.10.01.

Állatok világnapja

2018.10.04

Konyhakert látogatás Mázsár családnál

2018.10.08.

Köszönjük a lehetőséget!
Mindemellett kibővítésre került a fűszernövénykertünk és megkezdődött a fociedzés, október
18-án az idei nevelési évben első alkalommal vett részt foci csapatunk a Sásdon megrendezésre
kerülő foci találkozón Balázs bácsival.
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PUCHNER BIRTOK RENDEZVÉNYNAPTÁR
December
Advent
2018. december 1., 8., 15.
10:00-16:00
Nyakunkon a karácsony! Az Adventi nyitvatartási napjainkon kézműves foglalkozások
keretében készíthetsz, az ünnephez illő ajándékot szeretteidnek!
Jegyár felnőtteknek: 1.900 Ft/fő
Gyerekeknek kedvezmény!
Az Élménybirtok a Puchner Kastélyszálló felől közelíthető meg. A jegyeket a recepción tudják
megváltani.
---

Szilveszter a Puchner Kastélyszállóban****
2018. december 31.
Ints búcsút a 2018-as évnek! Szilveszteri programunk: welcomedrink, vacsora - a választott
helyszíntől függően tálszervizes vagy büféasztalos -, zene hajnalig, a talpalávalót a TheQuila
zenekar biztosítja, éjszakai vacsora, tűzijáték, tombola. Rendelj jegyet már most, nehogy
lemaradj!
Felnőtt jegy a Lovagterembe: 15.000 Ft/fő
Felnőtt jegy a Múzsák termébe: 11.000 Ft/fő
A Lovagteremben tányérszervizes, a Múzsák termében büféasztalos vacsorával várunk.
A jegyek átvételére és kifizetésére legkésőbb a program előtt 5 nappal van lehetőség.
---

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:
minden 2. csütörtök :
Elérhetőségek:
Csibi Imre plébános:
Studer Zsófia:

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

11:15
17:00
17:00
06-30-322-0690
06-30-358-7564

Elérhetőségek:
Koskai Erzsébet lelkész:

14 órakor
11 órakor

459-092,
06-30-587-4610

A csütörtöki szentmise után felnőtt katekézis
Csibi Imre atyával. Szeretettel várunk minden
érdeklődőt!

Anyakönyvi hírek
Születés

Elhunyt

Nem volt

Sterner Henrik
élt 74 évet
Őszinte részvétünk
a gyászoló családnak!

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
Miklós Balázsné képviselő
06-30-592-7487
Borsi Viktor képviselő
06-30-654-6804

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
Ügyfélfogadás:
Hétfő-Csüt.: 8 -16
Péntek:
8 - 12
Pénztári nyitva tartás:
Hétfő.: 8 - 15:30
Péntek: 8 - 11
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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. november

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

