2020. július

Testüle ti h írek

1. Testületünk elfogadta, hogy az óvodába beszerzésre kerüljön 60 db szék és 9 db asztal, továbbá az
iskolában a leendő elsős osztály kifestésre kerüljön.
2. Képviselőink elfogadták a hivatal átszervezésével kapcsolatos új megállapodást. Ennek lényege, hogy
az eddigi dolgozói létszám bővülni fog, mivel átveszünk feladatokat Köblénytől, Szalatnaktól,
Magyaregregytől és Kárásztól. A hivatal finanszírozása független az önkormányzatétól, a szükséges
források

pedig

rendelkezésre

állnak,

így

ez

az

átszervezés

nem

jelent

plusz

terhet

önkormányzatunknak.
3. Testületünk elfogadta önkormányzatunk 2019 évi zárszámadását. Ebből kiderül, hogy gazdálkodásunk
stabil, tartalékokkal rendelkezünk, s az elkövetkezőkben is tudjuk biztosítani rendszereink
működtetését.
4. Bikal Község Képviselői úgy döntöttek, hogy augusztus 22-én falunap helyett sportnapot tartunk. Főzés
természetesen lesz, várjuk a csapatok jelentkezését. Minden Bikali kap ételjegyet, azonban az 500 fős
szabály miatt az idén nem lesz lehetőség vendégjegy vásárlására.
A sportnap programjai:
 focikupa (csapatok versenye, szülő- gyerek összecsapás, lányok - fiúk focija. Csapatok jelentkezését várja
Miklós Balázs)
 airsoft lövészet
 ugrálóvár
 arcfestés
 ügyességi verseny gyerekeknek
 este Retro disco

Amennyiben a későbbiekben korlátozások kerülnek bevezetésre, úgy a program elmarad!
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Köszönetnyilvánítás
Bikal Község Önkormányzata köszönetét szeretné kifejezni a Lila ABC tulajdonosainak és minden
dolgozójának azért, mert a vírushelyzet alatt környékünkön elsőként bevezették az élelmiszerek
házhozszállítását idős és rászoruló lakóinknak.

Köszönet érte!

Tájékoztatás
Veszélyhelyzet ideje alatt az alábbi lépéseket tette Önkormányzatunk:
 Megrendelésre került minden lakónk részére szövet szájmaszk és gumikesztyű. A szövet szájmaszk
mosható, többször használható!
 A gyerekeknek külön gyártattunk szájmaszkokat, melyeket az igénylők a hivatalban átvehettek.
 A beérkezett megkereséseknek és igényeknek függvényében 65 év feletti lakosaink részére eljuttattuk
gyógyszereiket.
 A vírussal kapcsolatos gazdasági problémák enyhítésére önkormányzatunk 5 millió Ft-os veszélyhelyzeti
keretet különített el költségvetésében. Ebből az alapból azok a nehéz helyzetbe kerülő lakosaink
részesülhetnek, akik a vírussal kapcsolatos intézkedések következtében veszítették el munkahelyüket,
s egzisztenciájuk veszélybe került.
 Karanténba került lakóinknak teljes ellátását biztosítottuk.
 A legmodernebb FFP 3-as maszkokat sikerült beszereznünk, közösen Egyházaskozárral és Mázával.
Ezeket eljuttattuk az egészségügyben dolgozóknak.
 Folyamatosan fertőtlenítettük közterületeinket, buszmegállóinkat.

A veszélyhelyzetre tekintettel kormányunk az alábbi költségvetési változásokat jelentette be:
 A gépjárműadóból az önkormányzatoknál maradó részt be kell fizetnünk a központi költségvetésbe.
 Üdülőhelyi feladatok normatíváját ebben az évben nem kapjuk meg, s ez a támogatási forma nem
szerepel a 2021-es költségvetésben sem.
 Szolidaritási hozzájárulási adót kell fizetnünk, amennyiben az iparűzési adó mértéke meghaladja a 22.000
Ft/főt. 2019-ben ezt az értéket túlhaladtuk.

Reméljük, hogy ezek a szabályok a vírushelyzet megszűnésével megváltoznak.
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Pályázatok

Természetesen a pályázatok beadása a veszélyhelyzet alatt is folyamatos volt, így az alábbi programok
kerültek beadásra:
 Orvosi eszközfejlesztési pályázat
 Útfelújítás a Zrínyi utcában
 Közösségi tér fejlesztése
 egyedi szennyvízkezelési pályázat
 karbantartó eszközök fejlesztése
Előkészítés alatt:
 BM pályázat útfelújításra (Jókai utca)
 falugondnoki szolgálat kialakítása, busz pályázat

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!
Maisch Norbert alpolgármester
e-mail: mnorbert76@freemail.hu
Mázsár Réka képviselő
06-30-534-7604

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

Kiss Tibor képviselő
06-30-282-3853

Ügyfélfogadás:
Hétfő-Csüt.:, 8 - 16
Péntek:
8 - 12

Feller Henrik képviselő
06-30-518-6525

Pénztári nyitva tartás:
Hétfő: 8 - 15:30 Péntek: 8 - 11
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Véradás
2020. augusztus 27-én csütörtökön ismét véradást szervez a Magyar Vöröskereszt Bikalon.

helye:

Bikal Óvoda, Rákóczi u. 13.

ideje:

09:000 – 12: 00 óráig

2020. augusztus 28-án pénteken 17 órától az Óvoda mellett a kemencés udvaron tartandó ’Véradó
bulival’ köszönjük meg véradóinknak az egész évben nyújtott önzetlen segítségnyújtást.

Minden véradót szeretettel várunk!
Tóth Katalin

Kormányablak busz
A Baranya Megyei Kormányhivatal által működtetett kormányablak busz a következő
időpontokban és helyszíneken várja az ügyfeleket a Komlói Járási Hivatal illetékességi területén:
2020. július 09. (csütörtök), 2020. július 20. (hétfő)
2020. augusztus 17. (hétfő)
2020. szeptember 03. (csütörtök), 2020. szeptember 14. (hétfő)
2020. október 01. (csütörtök), 2020. október 12. (hétfő), 2020. október 29. (csütörtök)
2020. november 09. hétfő), 2020. november 26. (csütörtök)
2020. december 07. (hétfő)
Bikal

8.30 – 9.15 óra között (Polgármesteri Hivatal, Zrínyi M. u. 2.)

Egyházaskozár

9.30 – 10.15 óra között (Civilek Háza, Tinódi u. 2.)

A kormányablak buszban - a korábban már megszokott ügysegédi szolgáltatások (ápolási díj,
időskorúak járadéka, aktív korúak ellátása, közgyógyellátás) mellett - lehetőség van például a
személyazonosító igazolvánnyal, lakcímkártyával, útlevéllel, vezetői engedéllyel kapcsolatos
ügyintézésre, ügyfélkapu-regisztrálásra is. A busz akadálymentesített, így mozgássérült ügyfelek
fogadására is alkalmas. A kormányablak buszon bankkártyával történő fizetés biztosított. Felhívjuk
a figyelmet, hogy elkészült okmányok átvételére, illetve gépjárművekkel kapcsolatos ügyintézésre
továbbra is csak a kormányablakokban tudunk lehetőséget biztosítani.
Tisztelettel:

dr. Hessz Gabriella
járási hivatalvezető
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Az óvoda hírei
Az óvoda júniusi programjai:
 június 26-án a körülményekre való tekintettel egy kicsit másképp, mint az előző években, de ünnepélyes
keretek között ballagtattuk el nagycsoportos óvodásainkat egy kellemes délután keretében. Nekik
nagyon sok sikert kívánunk az iskolás évekhez!
 Szeretnénk köszönetet mondani a Szülői Közösségnek, akik támogatták a gyereknapunkat és a ballagó
ünnepséget is és rollert vásároltak a gyerekeknek!
 Köszönjük a szülőknek a türelmet, együttműködést és támogatást!
 Az óvoda udvarán sikeres pályázat eredményeként elkezdődött az új játékok telepítése, aminek nagyon
örülünk, és már alig várják a gyerekek, hogy kipróbálhassák.
 Szeretettel várjuk az új óvodás gyerekeket!
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PUCHNER BIRTOK RENDEZVÉNYNAPTÁR - Augusztus

BIKALI NYÁRI FESZTIVÁL
Nemzeti Lovas Színház: Szilaj
2020. augusztus 1., 8., 15.
A Nemzeti Lovas Színház bemutatja Szilaj, a betörhetetlen vadló történetét, hogy
mindenkit elvarázsoljon és az egész családnak kellemes, izgalmas kikapcsolódást
nyújtson.
Felnőtt előadásjegy: 4 500 Ft/fő, gyerekeknek kedvezmény!
A fesztivál programokra 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
Ünnepi program
2020. 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 - a Nothing Special zenészei,
Boudny Lídia és az Élménybirtok kiváló lovasai, színészei.
Jegyár felnőtteknek: 2 500 Ft/fő, gyerekeknek kedvezmény!
Harcosok napja
2020. augusztus 29. 11:00 - 18:00
Hihetetlenül izgalmas napra készülünk az Élménybirtokon! Vívóversenyünk keretében az
ország különféle részéről érkező lovagok küzdenek meg egymással, Ninja Warrior
vetélkedőnkön pedig Te magad is próbára teheted ügyességed!
Jegyár felnőtteknek: 2 500 Ft/fő, gyerekeknek kedvezmény!

A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

Részletes információk: www.elmenybirtok.hu
Jegyrendelés: +36 72 459 547
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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

Frank Zente és
Frank Benett
Frank László és
Eibek Vivien kisfiai

Elhalálozás

Birkenstok Jánosné
élt 89 évet
Bózsing Ferencné
élt 83 évet
Kniesz Ádám
élt 76 évet

Farkas Benett
Farkas Ferenc Dávid és
Kiss Bettina kisfia

Kovács Zoltán
élt 83 évet
Takács Györgyné
élt 47 évet
Tóth Mihályné
élt 94 évet

Wild Zóra
Wild József és

Őszinte részvétünk a

Wieder Lilla kislánya

gyászoló családoknak!
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A BIKAL NONPROFIT KFT SZOLGÁLTATÁSAI
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., : 8:00-11:30
Sze.: 13:00-16:30 459-217

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

ÜGYFÉLFOGADÁS:
Munkanapokon: 8:00-12:00 Tel.: 559-006
Bogyay Gábor ügyvezető: 06-30-748-1581

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
KÉMÉNYSEPRÉS
1818/ 9menü/ 1pont
ÉPÍTÉSÜGYI HATÓSÁG
Komló, Városháza tér 3.
telefon: 584-000
ügyfélfogadás: hétfő, szerda 8:00-16:00

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, szezonális termékek.
Névre szóló egyedi fa termékek rendelhetők.
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
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
anyagleadási határidő: augusztus 15.
Megjelenik 300 példányban – a lap ingyenes. Szerkesztő: IKSZT
A megjelenő cikkek tartalmáért a kiadó nem vállal felelősséget!

