2021. június

Testüle ti h írek

1. Képviselőtestületünk hosszú idő után végre ülésezhetett, ahol az első napirend keretében tájékoztató
hangzott el:
Biztosan sokan látták, hogy elindult az iskola felújítása. A tetőszerkezet és a homlokzatok fognak megújulni. A
pályázati forrást a Szigetvári Tankerület biztosítja, Önkormányzatunk csak besegít a megvalósításba.
Összességében több mint 18 millió forintot fordíthatunk a beruházásra.
Egyedi szennyvízkezelésre benyújtott pályázatunk is nyert, így erre a beruházásra közel 140 millió forint fog a
településre érkezni. Ezt a programot nagysága miatt közbeszereztetni kell, így a megvalósítás mindenképpen át
fog csúszni a következő évre. Többen kérdezik a településen, hogy lesz-e ennek a programnak folytatása,
egyelőre annyit tudunk mondani, hogy tervezzük a folytatást, amint lesznek új kiírások, akkor megfelelő
érdeklődés esetén második körre is pályázunk.
A Belügyminisztériumhoz benyújtott útfelújítási pályázatunkat is pozitívan bírálták el, így ennek a támogatásnak
köszönhetően új aszfaltréteget fog kapni a Jókai utca. Ennek a programnak a költsége több mint 23 millió forint.
Magyar Falu programra is sikeresen pályáztunk, így a Zrínyi utcát is teljesen fel tudjuk újítani. Erre a projektre 31
millió forintot nyertünk. A Jókai utca költségei és a Zrínyi utca költségei együttesen meghaladják az 50 millió
forintot, így az aszfaltozási munkákra is közbeszerzést kell kiírnunk.
TOP-os pályázat keretében a felső Rákóczi utca problémáját is igyekszünk megoldani. Itt a Hajmási út mellett lesz
árok kialakítva, továbbá egy ülepítő műtárgy is megépítésre kerül, így reményeink szerint a sárfelhordás
megszűnik. Erre a programra 100 millió forintot sikerült nyerni.
Összességében elmondhatjuk, hogy nagyon sok pályázatot adtunk be, s ezekből nagyon sok nyert is. Bízunk
abban, hogy ez a sikeres széria folytatódni fog.

2. Önkormányzatunk az idei évben is szeretne falunapot tartani. A kitűzött dátum augusztus 20-21. Az első napra
két zenekart hívtunk meg, a második napon, szombaton, a hagyományos menetrend szerint zajlanának a
programok.
Lesz főzés (várjuk a csapatok jelentkezését), sport program, ugrálóvár, népi játékok, tombola, jótékonysági
sütivásár, stb. Mivel amatőr színjátszóink a covid járvány miatt nem tudtak próbálni, így sztárvendégként
Pindroch Csabát fogadjuk. Neki egy 80 perces előadása lesz, s egy vidám darabot fog nekünk bemutatni.
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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

Rendelési idő változás
Tisztelt Pácienseim!
A demográfiai tényezők sajnálatos alakulására, az országot és egyben szeretett otthonunkat is sújtó
orvoshiányra való tekintettel Bikal-Egyházaskozár háziorvosi körzetek egyesítése elkerülhetetlenné
vált. Ez az alábbi rendelési idő kismértékű módosításán kívül semmi változással nem jár 2021. április 1től:
Rendelési idő:
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

08:00-12:00
08:00-12:00
12:00-16:00
08:00-12:00
08:00-12:00

A rendelés első két órájában orvosi jelenlétet igénylő feladatokkal, a rendelés második két órájában
orvosi jelenlétet nem igénylő feladatokkal (gyógyszer kiváltás, adminisztratív teendők) foglalkozunk.
Bajtársaimmal a járvány kezdete óta megfeszített munkával, a vállunkra nehezedő sokszoros nyomás
ellenére pihenőnap nélkül látjuk el háziorvosi teendőinket. Ezúton megköszönjük és továbbra is kérjük
a sok támogatást és türelmet munkánkhoz. Mindenkinek jó egészséget kívánunk!
Dr. Fekete Levente
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Hirdeté s

Használt, de működőképes állapotú, kb. 300 literes fagyasztóláda eladó. Ár: megegyezés alapján.
Érdeklődni, megtekinteni: Kniesz Péter, Bikal, Rákóczi u. 11. házszám alatt lehet.
Eladó még 2 db, részben vas/öntöttvas régi típusú szobai kályha, úgynevezett „német kályha”. A
kályhák használatból eredően kopottak, de fűtésre alkalmasak!

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

Bikalon:

2021. július 15. (csütörtök)

8.30 – 9.15

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

Egyházaskozáron:

2021. július 15. (csütörtök)

Civilek Háza, Tinódi u. 2.

9.30 – 10.15
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PUCHNER BIRTOK RENDEZVÉNYNAPTÁR
Július

ÉLMÉNYBIRTOK PROGRAM
Időutazás a középkorba
2021. július 1., 8., 15., 22., 29. 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. július 3., 10., 17., 24., 31. 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!
---

BIKALI NYÁRI FESZTIVÁL
Nemzeti Lovas Színház: Aladdin
2021. július 3., 10., 17., 24., 31.
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 fesztivál programokra 3 típusú jegy kapható:
1) Csak az előadásra érvényes.
2) Az előadáson kívül vacsorával is megvendégeljük. (Csak védettségi igazolvánnyal!)
3) Az egész napos jegy tartalma: egész napos belépő az Élménybirtok programjaira, vacsora,
előadásjegy. (Csak védettségi igazolvánnyal!)
Váltsa meg előre jegyét ONLINE! A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

Részletes információk: www.elmenybirtok.hu
Jegyrendelés: +36 72 459 547
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KÉRDŐÍV
Kedves Bikali Lakosok! Szeretnénk kikérni véleményüket, hogy milyen foglalkozásokon, előadásokon,
rendezvényeken vennének részt szívesen. Örömmel fogadjuk egyéb ötleteiket, észrevételeiket más
témakörökben is, ami esetleg nem szerepel ebben a kérdőívben és eltér a szokásos programoktól! Mert
mi Önökért, értetek dolgozunk!
A kérdőív az Önkormányzat bejáratánál lévő postaládába adható le!
Kérjük, az Ön által megfelelő válasz aláhúzásával segítse munkánkat!
Neme
Férfi
Nő
Születési éve: ___________
Ön szerint van-e van elég rendezvény Bikalon?
Igen
Nem
Honnan értesül a rendezvényekről?(Több válasz is megjelölhető)
Helyi újság
Facebook
Plakát, szórólap
Egyéb: _______________________________________________________________________
Milyen gyakran vesz részt a település rendezvényein?
Mindig
Ritkán
Soha
Milyen rendezvényen, programon venne részt szívesen? (Több válasz is megjelölhető)
Hagyományőrző programok
Sportrendezvények
Koncertek
Kreatív szakkörök (kérem, nevezze meg): _________________________________________
Kiállítások
Ismeretterjesztő előadások
Gasztronómiai rendezvények
Önképző kör
Családi rendezvények
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Tematikus rendezvények, beszélgetések (kérem, nevezze meg milyen témakörben):
___________________________________________________________________________
Egyéb:
___________________________________________________________________________
Elégedett-e a település rendezvényeivel?
Igen
Nem
Amennyiben nem, milyen problémákat tapasztalt?
Nem az én érdeklődési körömhöz tartoznak
Egyéb: __________________________________________________________________________
Problémák megoldására milyen javaslata lenne, tudna-e benne segíteni?
____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Programjavaslat (ami az Ön számára hiányzik):
____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Milyen típusú tanfolyamon, vagy foglalkozáson vennének részt szívesen, ahol valamilyen készséget
sajátíthatnának el? (Több válasz is megjelölhető!)
Nyelvtanfolyam
Netezz nagyi! (Idősebbek illetve technikai tudással kevésbé rendelkezők számára egyszerűbb online
hasznos dolgok megismerése, használatának elsajátítása)
Főző tanfolyam
Táncoktatás
Dalkör
Egyéb javaslat:
____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Részt venne-e Ön különböző előadásokon, rendezvényeken vagy foglalkozásokon
belépődíj/részvételi díj ellenében is?
Igen
Nem
Köszönjük válaszát!
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Egyházi hírek

KATOLIKUS EGYHÁZ Szent Anna templom

EVANGÉLIKUS EGYHÁZ

Szentmisék:

Istentisztelet:

vasárnap:

08:00

A hónap 1. vasárnap:

14 órakor

szerda:

17:00

A hónap 3. vasárnap:

11 órakor

Elérhetőségek:

Elérhetőségek:
Csibi Imre plébános:

06-30-322-0690

Studer Zsófia:

06-30-358-7564

Koskai Erzsébet lelkész:

06-72-459-092,
06-30-587-4610

Anyakönyvi hírek

Születés

nem volt

Elhalálozás

Miklós János
élt 68 évet

Pozsár János
élt 79 évet

Gungl László
élt 88 évet

Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak!
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KÖZÉRDEKŰ

A BIKAL NONPROFIT KFT SZOLGÁLTATÁSAI

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

utánfutó bérleti díj:2.200Ft/nap
sörpad garnitúra bérleti díj:
1 garnitúra (2 pad, 1 asztal) 500Ft/nap

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
FÖLDHIVATAL KOMLÓ
Berek u. 3. Tel.: 483-110

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.
Bikal, Rákóczi u. 8.

Tel.: 06-30-947-7479

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
Egyedi ruhák készítése és egyéb ruhajavítások

(cipzár, felvarrás stb.) rövid határidővel!
Dömötör Erika - női szabó (számlaképes)
tel.: 06-30-377-1897

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

