2021. július

Testüle ti h írek
1. Önkormányzatunk az idei évben is benyújtja pályázatát szociális tűzifa támogatásra. Az idei évben 70 m3
tüzelőre pályázhatunk. Sajnos ez a mennyiség is már kevesebb, mint az előző évi, s úgy tűnik, hogy a pályázható
mennyiség évről évre csökken.
2. A Magyar Falu Program keretében benyújtott szolgálati lakás kialakítására beadott pályázatunk tartalék
listára került. Bízunk abban, hogy amennyiben források szabadulnak fel, úgy programunk támogathatóvá válik.
3. Első körben lezárult óvónői álláspályázatunk. Szerencsére voltak érdeklődők, akikkel óvodavezetőnk már
beszélgetett. Konkrét választ még nem kaptunk, de augusztus közepére szeretnénk, ha már tájékoztathatnánk a
szülőket.
4. A két héttel ezelőtti vihar elég sok kárt okozott településünkön. Szerencsére személyi sérülés nem történt, s a
lakóházakban sem keletkeztek nagy károk. A sok kidőlt fa eltakarítása jelenleg is folyik, amiben nagy
segítségünkre van Mühlbert Máté és a Brezik Szövetkezet. Ezenkívül szeretnénk megköszönni azon lakosoknak
a munkáját, akik részt vettek a parkok, közterületek rendbetételén. Akik eljöttek, sokat dolgoztak, de az
eredmény látható volt. Sajnos akadtak olyanok is, akik csak tanácsokkal, megjegyzésekkel próbáltak a munkához
hozzájárulni, de szerencsére ők nagyon kevesen voltak.
Külön köszönet a Dombóvári Viharmadár Önkéntes Mentő Egyesületnek, akik értesülve a károkról,
szabadidejüket nem sajnálva, szintén aktívan részt vettek a „romok” eltakarításában.
5. Teljesen összeállt falunapi programunk. Főzőcsapatok jelentkezését még várjuk. Az augusztus 20-21-i részletes
programot újságunkban a 4. oldalon találhatják.
Tájékoztató az ebéddel kapcsolatban:


2021.08.21-én megrendezésre kerülő falunapon a Bikali lakosoknak az ebéd ingyenes, az ebédjegyet
mindenkihez eljuttatjuk.



Vendég ebédjegy ára 400.-Ft/db. A vendégjegyek 2021.08.16-ig a Nonprofit irodában vásárolhatók meg.



Tombolajegyek a regisztrációs asztalnál vásárolhatók, 250.-Ft/db áron. A regisztráló Bikali lakosok egy
tombolajegyet kapnak ajándékba.

Mindenkit sok szeretettel várunk!
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Elérhetősé gek

Kőműves József polgármester

POLGÁRMESTERI HIVATAL DOLGOZÓI

e-mail: bikalihivatal@bikal.hu
fogadóóra: hétfőn 16 – 17 óráig

dr. Markó Gábor, jegyző
Bikal: 559-018, Egyházaskozár: 459-101/13-as mellék

Más elfoglaltság esetén a fogadóóra elmarad.
Ezért szíves elnézésüket kérjük!

Bognár-Papp Zsuzsanna adóügyi ügyintéző
559-018

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

Molnár Sarolta, ig. előadó, anyakönyv
559-018

Mázsár Réka képviselő
06-30-534-7604

Lancet Aranka, pénzügyi ügyintéző
559-018

Kiss Tibor képviselő
06-30-282-3853

Jurasits Gyöngyi, pénzügyi ügyintéző
459-205

Feller Henrik képviselő
06-30-518-6525

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

8 - 12

Pénztár nyitva: Hétfő: 8-15:30, Péntek: 8-11

Mi a Senior örömtánc?
A Senior Örömtánc nem társastánc időseknek, hanem társasági tánc. Kifejezetten az érettebb korosztály
számára kifejlesztett kíméletes mozgásforma, mely igazodik a korosodó szervezet sajátosságaihoz. A
koreográfiákban nincsenek akrobatikus elemek, ugrások, gyors forgások, bonyolultabb
lépéskombinációk. Nem igényel sem előzetes tánctudást, sem állandó partnert. Egyedül is el lehet
jönni, nem kell partner senkinek ahhoz, hogy csatlakozzon, hiszen különböző táncformák vannak, néha
párban táncolnak, néha négyen, hatan vagy éppen egy nagy körben mindenki együtt.
A Senior tánc alaplépései úgy vannak tehát összeállítva, hogy az kíméletes legyen az izmaik, ízületeik
számára, és figyelembe veszi ennek a korosztálynak a teherbírását is. A tánc pozitívan hat testre és
lélekre egyaránt, növeli az állóképességet, összehangolja a két agyféltekét, javítja az egyensúlyérzéket
és a mozgáskoordinációt, erőt és életenergiát ad, beindítja az öngyógyító folyamatokat. A tánc
folyamatos tanulást is jelent, hiszen meg kell jegyezni az egyes tánclépéseket, ezért ez kellőképpen
megtornáztatja az agyat, fejleszti a memóriát és a koncentrációs képességet, tehát jó védelmet nyújt az
időskori szenilitás és a demencia ellen. Emellett hatékonyan oldja a mindennapi feszültséget és a
stresszt, kiegyensúlyozottá és boldoggá tesz.
Elérhetőségek:
Pap Csilla
tel.: +36 30 451 6643, email: papcsilla2018@gmail.com
Messenger üzenetben vagy a Bikal Közössége oldalán.
VÁRJUK A JELENTKEZŐKET!
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Hirdeté s
Használt, de működőképes állapotú, kb. 300 literes fagyasztóláda eladó. Ár: megegyezés alapján.
Érdeklődni, megtekinteni Kniesz Péternél Bikalon, a Rákóczi u. 11. házszám alatt lehet.

Véradás
2021. augusztus 3-án, kedden ismét véradást szervez a Magyar Vöröskereszt Bikalon.
helye:

Bikal Óvoda, Rákóczi u. 13.

ideje:

09:00 – 12: 00 óráig

Minden régi és új véradót sok szeretettel várunk!
Ugyanezen hét péntekén (augusztus 6-án) 17 órai kezdettel ismét meghívjuk véradóinkat egy
vacsorával egybekötött köszöntőre. Helyszín: az Óvoda udvara

Tóth Katalin

Kormányablak busz időpo ntok
Bikal

2021. augusztus 12. (csütörtök)

8.30 – 9.15

Polgármesteri Hivatal mögötti parkoló, Zrínyi M. u. 2.

Egyházaskozár

2021. augusztus 12. (csütörtök)

9.30 – 10.15

Civilek Háza, Tinódi u. 2.

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

Elérhetőségek:

Elérhetőségek:
Csibi Imre plébános:
Studer Zsófia:

14 órakor
11 órakor

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

Koskai Erzsébet lelkész:
Koskai Erzsébet lelkész:

06-72-459-092,
06-30-587-4610
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2021. őszi lomtalanítás Bikalon
A LOMTALANÍTÁS IDEJE: 2021.09.21
A LOMTALANÍTÁS KERETÉN BELÜL ELSZÁLLÍTJUK:
A háztartásokban feleslegessé vált, a rendszeresített hulladékgyűjtő edényben méretük miatt el nem helyezhető,
kiselejtezett lom hulladékot (pl. nagyobb méretű berendezési tárgyakat, bútorokat, ágybetéteket stb.) A bútorokat
a hatékonyabb helykihasználás, a gyorsabb munkavégzés érdekében, kérjük, hogy szétszerelve adják át a
közszolgáltatónak.
A zsákok, dobozok megtöltésénél kérjük, figyeljenek arra, hogy azok kézi erővel mozgathatóak legyenek, emeléskor
a súly miatt ne szakadjanak ki, és ne tartalmazzanak a rakodást végző személyt veszélyeztető anyagokat, mely
kivághatja a zsákot, és megsértheti munkatársunkat.
A LOMTALANÍTÁS KERETÉN BELÜL NEM SZÁLLÍTJUK EL:
-

építési, bontási törmeléket (pl. beton, tégla, csempe, ragasztó, cserép, kerámia és azok keveréke, ablaküveg,
síküveg);
a kerti biohulladékot (pl. fanyesedék, faág, lomb);
háztartásokban keletkező vegyes hulladékot (kommunális hulladék);
elkülönítetten gyűjthető papír, műanyag- és fémhulladékot;
ipari, mezőgazdasági vagy szolgáltatási tevékenység során képződött fém- és egyéb hulladékot (pl:
autóalkatrész, szerszámok);
állati tetemet, trágyát;
gumiabroncsot;
elektronikai hulladékot (pl., háztartási gépeket, számítástechnikai eszközöket, ezek alkatrészeit, szórakoztató
eszközöket - rádió, TV, lejátszók, szerszámgépeket);
veszélyes hulladékot (pl. akkumulátor, festékes-, vegyszeres doboz, hígító, permetezőszer maradék, olajos
hulladék, gyógyszer, stb.)

KÖSZÖNJÜK EGYÜTTMŰKÖDÉSÜKET!

Anyakönyvi hírek
Születés

Elhalálozás

nem történt

nem történt
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PUCHNER BIRTOK RENDEZVÉNYNAPTÁR
Augusztus

BIKALI NYÁRI FESZTIVÁL
Nemzeti Lovas Színház: Aladdin
2021. augusztus 7., 14.
A Nemzeti Lovas Színház bemutatja az Aladdin című családi musicalt, a tolvajból lett herceg
varázslatos történetét, hogy mindenkit lenyűgözzön és az egész családnak kellemes és
izgalmas kikapcsolódást nyújtson.
Felnőtt előadásjegy: 5 000 Ft/fő, Gyerekeknek kedvezmény!
A fesztiválra 3 típusú jegy kapható:
1) Csak az előadásra érvényes.
2) Az előadáson kívül vacsorával is megvendégeljük.
3) Az egész napos jegy tartalma: egész napos belépő az Élménybirtok programjaira, vacsora,
előadásjegy.
Váltsa meg előre jegyét ONLINE!
---

ÉLMÉNYBIRTOK PROGRAM
Időutazás a középkorba
2021. augusztus 5., 12., 26. 11:00 - 18:00
Ölts magadra korhű ruhát és engedd, hogy csütörtökönként elvarázsoljanak a mesébe illő
épületek, letűnt korok tudásával rendelkező kézművesek, és a jó hangulatról gondoskodó
színészek!
Jegyár felnőtteknek: 2 700 Ft/fő, Gyerekeknek kedvezmény!
--Bikali mesés szombatok
2021. augusztus 7., 14., 28. 11:00 - 18:00
Csöppenjetek bele szombatonként egy igazi középkori kalandba Bikalon! Egy századokon
átívelő utazásra hívunk, hol a lovagok egymással küzdenek, a színészek pedig előadásokkal
szórakoztatnak.
Jegyár felnőtteknek: 2 700 Ft/fő, Gyerekeknek kedvezmény!
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Augusztus 20. ünnepi program
2021. augusztus 20. 11:00 - 18:00
Miként válhat közös, örömteli élménnyé egy nemzeti ünnep? A magyar államalapítás napján
egy formabontó, immár hagyományteremtő előadáson vehetsz részt. István királyunk
emlékére lovas, táncos, zenés előadással készülünk!
Jegyár felnőtteknek: 2 700 Ft/fő,
Gyerekeknek kedvezmény!
Váltsa meg előre jegyét ONLINE!
---

SZÍNHÁZI ELŐADÁS A PUCHNER BIRTOKON
Tragédia: Az ember
2021. augusztus 5., 20. 20:00
Madách Az ember tragédiája műve újragondolva diákoknak és fiatal lelkű felnőtteknek. Az
előadás humorral és iróniával átszőtt játék, amiben meglelheted az eredeti Madách-ot is.
Ajánlott korhatár: 12-99 év
Jegyár: 2 000 Ft/fő
Előzetes jelentkezés szükséges: +36 72/459 547

A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

Részletes információk: www.elmenybirtok.hu
Jegyrendelés: +36 72 459 547
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A BIKAL NONPROFIT KFT SZOLGÁLTATÁSAI
KÖZÉRDEKŰ

TELEFONSZÁMOK

szennyvízszippantás:
(ezek az árak csak Bikalon érvényesek)
lakossági: 3.300Ft, közületi: 16.370Ft

MENTŐ: 104,
TŰZOLTÓ: 105, RENDŐRSÉG: 107

(bankszámlaszám:11746043-21439865-000000000)

ORVOSI RENDELŐ BIKAL
H.,K.,CS.,P., : 8:00-12:00
Sze.: 12:00-16:00
tel.: 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.
FALUGAZDÁSZ - Mágocs Művelődési Ház
Bandl Zsolt, tel.: 06-70-528-5693
ügyfélfogadás: Hétfő, Szerda 8-16:30 között
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)
06-80-201-651
ÜGYINTÉZÉS 7300 Komló, Kossuth L. u. 9.
telefon: 72/582-196; 72/582-201
EON ÁRAM- HIBABEJELEN.: 06-80-205-020
EON GÁZ- HIBABEJELEN.: 06-80-424-242
KÖZVILÁGÍTÁS HIBABEJELEN.: 511-599
MUNKAÜGYI KÖZPONT
Mágocs Művelődési Ház
minden hónap első keddjén
8 – 12 óra között

utánfutó bérleti díj: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: 06-30-748-1581

GUMISZERELÉST, CENTÍROZÁST ÉS
DEFEKTJAVÍTÁST VÁLLALOK
SZÁMÍTÓGÉPES MOTOR-DIAGNOSZTIKA!!
Kübler István, autószerelő
Bikal Ifjúság utca 37. tel.:06-30-621-0752

Kiss vegyesbolt
Kapható cikkek: háztartási termék, ajándék áru, játék,
művirágok, vegyi áru, háztartási papír, papír-írószer,
csomagoló papírok, hobbiállat eledel és felszerelés,
ruházat –cipő –rövidáru, szerszámok, festékek,
zár -vasalat –kötőelem, szezonális termékek.
Tartós élelmiszer, édesség és ital.

Vegyesbolt – Hild Gáspárné 459-374
Ifjúság Presszó–Wieder Csaba 06-30-901-6906

DJP Pont és a könyvtár nyitvatartása
H., K., Sz.,Cs: 12:00-16:00 P.: 8:00-12:00

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

Méterfa kuglizást vállalok szalagfűrésszel!
Emellett gépi kaszálás és rendsodrózás is rendelhető.
Fekete József egyéni vállalkozó (számlaképes)
tel.: 06-20-482-0224

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
Megjelenik 300 példányban – a lap ingyenes. Szerkesztő: IKSZT

