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Beköszönő
Horváth Piroska: Szeptember sanzon
Réz-szín bross lett lehulló levélből,
ezüst ékkő tüzes nyár hevéből,
levélzörgés - ősz-karmester hangol elbűvöl a szeptemberi sanzon...

Testületi hírek
Kőműves József polgármester tájékoztatta a képviselőket
arról, hogy a Széchenyi utcai aszfaltburkolat felújítására
beadott pályázaton sikerült nyernünk, így a munkálatok
hamarosan megindulhatnak. A munkavégzés megkezdése
előtt az érintett lakókat tájékoztatni fogjuk, hogy
felkészülhessenek az esetleges közlekedési nehézségekre.
Természetesen
útfelújítási
programunkat
ezen
beruházáson kívül is folytatni kívánjuk, így az Ifjúság utcai
aszfaltozás folytatására még az idei évben sor kerül.
Képviselőink döntöttek arról is, hogy az iskolaudvar
burkolatának felújításához is hozzájárulnak, s a szükséges
önerőt a pályázathoz biztosítják. Előtte a besüllyedt részt
is rendbe kívánjuk hozni, melyre pályázatot kívánunk
benyújtani.
Testületünk úgy döntött, hogy az idei évben is benyújtja
szociális tűzifa igénylésével kapcsolatos pályázatát, s a
pályázathoz szükséges önerőt biztosítja. Egyben fel
szeretnénk hívni az érdeklődők figyelmét, hogy a tűzifa
igényléséhez szükséges nyomtatványokat a hivatalban
kaphatják meg. A kérelmek benyújtására 2018. október

31-ig van lehetőség, ezt követően fogja testületünk a
kérelmeket elbírálni.
Testületünk az idei évben is támogatni kívánja a közép és
felsőfokú intézmények nappali tagozatos tanulóit. A 7000
Ft-os támogatást iskolalátogatási igazolás bemutatásával
lehet igénybe venni.
Önkormányzatunk utat szervez október 13-ára
Hidaskürtre, a kürti ízek fesztiváljára. Az érdeklődők
létszámának függvényében kívánunk buszt foglalni. A
program két napos, így szállásról mindenkinek saját
magának kell gondoskodni. Az útiköltség nagyságát csak a
busz foglalása után tudjuk megadni. Indulás
előreláthatólag szombat délelőtt lesz, de ezt is pontosítani
fogjuk. Az érdeklődők a hivatalban jelezhetik részvételi
szándékukat.
Tisztelt Lakosok! Megkérjük önöket, hogy a házuk előtti
járdára belógó ágakat vágják le, hogy szabaddá tegyék a
gyalogos közlekedést! Köszönjük!
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FOGADÓÓRÁK
(más elfoglaltság esetén
a fogadóóra elmarad.
Ezért szíves elnézésüket
kérjük!)
Kőműves József
polgármester
hétfő 16 – 17

ELÉRHETŐSÉGEK
Kőműves József
polgármester
e-mail:
bikalihivatal@bikal.hu
Mázsár Réka
alpolgármester
06 30/534-7604
Maisch Norbert
képviselő
e-mail:
mnorbert76@freemail.hu
Miklós Balázsné
képviselő
0630/592- 7487
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Tájékoztató
LOMTALANÍTÁS
A Dél-Kom Nonprofit KFt. lomtalanítást tart, melynek időpontja: szeptember 21
reggel 6 óra. Kérjük a lomhulladékot kihelyezni oly módon, hogy az – a közterület
tisztántartása érdekében – szóródásmentesen alkalmas legyen a kézi emelésre,
rakodásra. A kisebb hulladékok esetében használjunk gyűjtődobozokat, zsákokat.
A lomtalanítás során nem helyezhetők ki a következő anyagok:
építési törmelékek
állati tetemek
zöldhulladék
veszélyes hulladék (akkumulátor, gumiabroncs, növényvédőszeres-festékes
dobozok stb.)
elektronikai hulladék (Tv, hűtőszekrény stb.)

BIKALI TÖK-JÓ FESZTIVÁL

Borsi Viktor
képviselő
0630/654- 6804

POLGÁRMESTERI
HIVATAL
DOLGOZÓI
dr. Markó Gábor
jegyző Bikal:559-018
Kozár: 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 - 1530
Péntek: 8 - 11

Ha szeretné megismerni a „Bikali csikótojás” történetét,
ha megkóstolná tökből készült ételeinket, italainkat,
süteményeinket,
ha ügyesen barkácsol, vagy ötletei vannak tökfigurák készítéséhez,
ha elhozná az otthon tökből készült alkotásait,
ha szívesen részt venne ügyességi játékainkban,
és ha igazán jól akarja magát érezni,
akkor töltsön el velünk egy kellemes délutánt Bikalon az
önkormányzat alatti rendezvénysátorban!
Találkozzunk 2018. szeptember 29-én délután 15 órakor!

Mi ott leszünk, és mindent megteszünk azért,
hogy vendégeink jól érezzék magukat!

Bikali Faluszépítők
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„Lépés-Váltás az Észak Hegyháton”
Elindult a Lépés-Váltás az Észak Hegyháti
Mikrotérségben című, Európai Uniós támogatásból
megvalósuló
projekt,
melynek
célja
olyan
szolgáltatások kifejlesztése és nyújtása, amik az érintett
településeken (Alsómocsolád, Bikal, Kisvaszar,
Mágocs, Mekényes, Nagyhajmás) élők életminőségét
javítják.
Mik ezek az életterületek? A boldoguláshoz –
boldogsághoz a legalapvetőbb az egészség, az értelmes
munka, a tartalmas kikapcsolódás, a tanulás lehetősége,
valamint a bármely életkorban elismert emberi értékek
biztosítása, Ehhez korunkban elengedhetetlenül
hozzátartozik az internethez történő szabadabb
hozzáférés is, és ez által a könnyebb ügyintézés
lehetősége, a helyi gazdaságban hasznos és használható
ismeretek és támogatás. Ezeket a területeket szeretnénk
fejleszteni, ezeken hasznos programokat kínálni.
Célunk, hogy felébredjenek a településeink, erősödjön
a térségi identitás, alakuljanak közösségek és legyen
könnyebb itthon boldogulni. Felfedezzük, megismerjük
és kiaknázzuk rejtett értékeinket, aminek eredménye,
hogy a helyi gazdaság bázisára építő, élhető, fejlődő,
lehetőségeket biztosító térséggé válunk. Ez a térség
épít az itt élők tudására, számít a fiatalokra, és az
idősek tapasztalatára. Vonzása a hagyományban és az
innovációban, a megőrzött táji értékekben és a
legmodernebb technológiákban, de leginkább az
emberben rejlik.

Néhány izgalmas lehetőség: Háztáji kertészet és
gazdálkodás képzés, Magunk Kenyerén Fórumok, a
kisgyermekeseket segítő terápiás tornák, Kulcsemberek
klubja, Segítő Háló koordinációs fórumok, nemzetiségi
kultúrák
napjai,
sportágválasztók,
tematikus
sportnapok, egészségfejlesztő rendezvények, életpálya
tanácsadás, pályaválasztás segítése, munkaerőpiaci
térkép a foglalkoztatók és munkavállalók egymásra
találásának segítésére.
A projekttel szeretnénk hozzájárulni a helyben
boldoguláshoz, erősíteni a közösséghez, településhez,
térséghez való kötődést, melyekben helyi mentorok
lesznek a segítők, támogatók.
Az idei évben megjelent Észak-Hegyháti Kalendárium
tartalmazza a projekt részletes leírását, a
programelemekről pedig a települési toborzó
rendezvényeken lehet személyes információt kapni.
Ezeket az alkalmakat terveink szerint 2018. szeptember
és december között tartjuk, melyekről plakátokon,
Hírlevelünkben, valamint az Önkormányzat hivatalos
honlapján keresztül is hírt adunk.
Bikal település mentora: Pap Csilla, akinél
személyesen vagy alábbi elérhetőségeken lehet
kérdezni, érdeklődni, ismerkedni a lehetőségekkel,
valamint akár jelentkezni is a részvételre.

Telefon: 06/30 451 6643
e-mail: papcsilla2018@gmail.com

Ezen projekt keretében valósul meg október 27-én (szombaton), 10 és 16 óra között a bikali iskolában
megrendezésre kerülő EGÉSZSÉGNAP
A rendezvény célja a szűrővizsgálatokon való részvétel ösztönzése, egyéni állapotfelmérés és
kockázatbecslés, illetve az ehhez kapcsolódó egyéni tanácsadás megvalósítása a résztvevők egészségtudatos
magatartásának kialakítása, környezettudatos szemléletformálása, életszínvonaluk növelése érdekében.

Az EGÉSZSÉGNAP programja
10 órától




Szűrővizsgálatok

10-13
fogászati szűrés
11-16 általános szűrés és állapotfelmérés vérnyomás, vércukor, véroxigén színt, BMI
számítás, vitál kapacitás, egyensúly stb
12-16 bőrgyógyászati szűrés
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10 óra






Egészségünkre „minikonferencia”

Egészségünk alapja: folyadékfogyasztás, étkezés, mindennapi mozgás
o Előadó: Pitzné Keller Anita
Mentális egészség a boldog család fundamentuma
o Előadó: Dicső László
Szűrővizsgálatok jelentősége és elérésük, otthon végezhető szűrések (anyajegy vizsgálat, mell
vizsgálat, here vizsgálat) módszertana, gyakorlati alapjai
o Előadó: Balogh Anikó

11 óra





2018.szeptember

Egészség utcája

életmód tanácsadás
táplálék kiegészítők, egészségmegőrző gépek bemutatója
bio- és egészséges ételek kóstolója
természetes kozmetikumok, természetes alapú, ökológiailag lebomló otthon elkészíthető
tisztítószerek bemutatója
környezettudatos játszóház

Ha Ön egészség és környezettudatos, vagy szeretne így élni, akkor tegyen Önmagáért, s jöjjön el hozzánk!

PUCHNER BIRTOK RENDEZVÉNYNAPTÁR
Szeptember
Őszi standard program
2018. szeptember 1., 8., 15., 22., 29.
Ősszel számtalan meglepetést tartogatunk Nektek! Ügyes kezű kézművesek, vásári komédiások, hős lovagok és
megannyi mesés kaland várja a család apraját-nagyját!
Jegyár felnőtteknek: 1.900 Ft/fő
Gyerekeknek kedvezmény!
A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

Részletes információk: www.elmenybirtok.hu
Jegyrendelés: +36 72 459 546, 547
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Egyházi hírek
KATOLIKUS EGYHÁZ

EVANGÉLIKUS EGYHÁZ

Szent Anna templom

Istentisztelet:

Szentmisék:

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

vasárnap:
szerda:

08.00
17:00

Elérhetőségek:
Csibi Imre plébános:
Studer Zsófia:

Elérhetőségek:
Koskai Erzsébet lelkész:
06-30-322-0690
06-30-358-7564

14 órakor
11 órakor

459-092,
06-30-587-4610

Anyakönyvi hírek
AKIK SZÜLETÉSÉNEK ÖRÜLÜNK ÉS SZÍVBŐL GRATULÁLUNK!

Boros Milla Szófia
Boros Zsolt és Podány
Zsófia kislánya

Fekete Máté
Dr.Fekete Levente és Fóris Anna Magdolna kisfia
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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
Dombóvár, Szent István tér 1.: 06-74-461-198
H.,K.,Sz.,Cs.: 16-tól másnap 8 óráig.
Ünnepeken a hétvégi rend szerint.
Gyermek ügyelet: 06-74-564-086,
06-74-461-198
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
Ügyfélfogadás:hónap 1. és 3. keddje 8:30-9:30
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A BIKAL NONPROFIT KFT SZOLGÁLTATÁSAI
szennyvízszippantás:
(ezek az árak csak Bikalon érvényesek)
lakossági:3.300Ft, közületi: 16.370Ft
(bankszámlaszám:11746043-21439865-000000000)

Gázcsere: 4.700 Ft
(kérésre nyugdíjasoknak és rokkantaknak házhoz
visszük)
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
Tiny Aprócikkbolt 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
Kedd – Péntek :
Szombat:

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

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: október 5.
Megjelenik 300 példányban – a lap ingyenes. Szerkesztő: IKSZT Nyomtatás: Basámi Kft. Dombóvár
A megjelenő cikkek tartalmáért a kiadó nem vállal felelősséget!

