2020. augusztus

Testüle ti h írek

1. Képviselőink az alábbi pályázatok benyújtásáról döntöttek:
Iskola felújítási pályázat. Ezt az intézményfenntartó KLIK nyújthatja be, kint voltak a szakembereik, megnézték
az épületet, javaslatokat tettek. Talán legfontosabbnak az épület tetőszerkezetének felújítását tartották, ezért
erre mindenképpen pályázni szeretnénk.
Amennyiben lehetőségünk lesz rá, akkor a homlokzat felújítása is szóba jöhet pályázati forrásokból, ha nem
fér a keretbe bele, akkor magunknak kellene ezt megoldanunk. Ezzel kapcsolatban az augusztus 22-i
sportnapunkon többféle gyűjtést is szervezünk, a befolyt támogatási összegeket az iskola felújítására szánjuk.
Kiírásra került a falugondnoki szolgálatok működését segítő buszpályázat is. Kértünk ajánlatokat, s ezek
alapján egy 9 személyes Ford kisbuszra nyújtjuk be pályázatunkat.
Kerékpárút kialakításán is gondolkodunk. Itt Egyházaskozárral közösen pályáznánk, így nyertes program
esetén lehetőség lenne bringával is közlekedni a két iskola között. Itt még nagyon az elején járunk a tervezési
folyamatoknak, de a pályázatot be szeretnénk nyújtani.
Döntés született arról is, hogy az idei évben is benyújtjuk szociális tűzifa pályázatunkat. A támogatási program
kiírása szerint önkormányzatunk 66 m3 tűzifa beszerzését pályázhatja meg. Nyertes pályázat esetén értesíteni
fogjuk a lakosságot a támogatási feltételekről.

2. Kifizetések
A Kolping ház javítási munkálataira 119 eFt-ot, „Tami” út melletti árok bozótírtására 160 eFt-ot, míg az iskola
festési munkálataira 303 eFt-ot fizettünk ki.

3. Tanévkezdési támogatás diákoknak
Testületünk úgy döntött, hogy az idei évben is támogatja iskolásainkat. Így tanévkezdési támogatásként
minden bikali diák (általános iskolás, középiskolás, felsőfokú intézményben tanuló) 10.000 Ft támogatásban
részesülhet. A kifizetés feltétele iskolalátogatási igazolások bemutatása.
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4. Sportnap
Az idei évben a már megszokott falunapi programok a vírushelyzet miatt elmaradnak. Helyette augusztus 21én jótékonysági koncerteket tartunk, 22-én pedig egy főzéssel egybekötött sportnapot. A főző csapatok már
jelentkeztek csakúgy, mint a focicsapatok. A vírushelyzet miatt mindkét nap regisztráljuk a résztvevőket,
ugyanis a jelenlegi szabályozások miatt maximum csak 500 fő vehet részt a szabadtéri rendezvényeken. Ezért
kérünk mindenkit, hogy Bikalon kívül csak korlátozott mértékben fogadjanak vendégeket. Amennyiben nem
lesz további szigorítás, úgy erre a rendezvényre is sok szeretettel várunk mindenkit.
A részletes programot plakátjainkon lehet megnézni!
5. Albérleti lehetőség
A Petőfi utcában megüresedett egy önkormányzati lakás, ahová albérlők jelentkezését várjuk. Az igényléseket
szeptember 10-ig lehet leadni a hivatalba. A beérkezett pályázatokat testületünk szeptember 20-ig elbírálja,
így október 1-től lesz lehetőség a lakásba beköltözni. Albérlőként olyan fiatalokat keresünk elsősorban, akik az
albérleti 25.000 Ft-os díjon + rezsiköltségen kívül havi megtakarítást is vállalnak, mindketten dolgoznak,
esetleg egyikük kisgyermekkel van otthon, (ezt 3 hónapos jövedelem igazolással támasztják alá) nincsen
köztartozásuk, s jövőjüket Bikalon képzelik el. A nyertes igénylővel önkormányzatunk határozott idejű 3 éves
bérleti szerződést fog kötni, mely meghosszabbítható. Várjuk a jelentkezőket!

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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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. 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

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
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PUCHNER BIRTOK RENDEZVÉNYNAPTÁR
Szeptember

ÉLMÉNYBIRTOK PROGRAM
Szeptemberi program
2020. szeptember 5., 12., 19., 26. 10:00 - 16:00

Ősszel számtalan meglepetést tartogatunk Nektek! Ügyes kezű kézművesek, izgalmas
középkori karakterek, hős lovagok, és megannyi mesés kaland várja a család aprajanagyját!

Jegyár felnőtteknek: 2 200 Ft/fő, Gyerekeknek kedvezmény!
A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

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

Véradás
VÁLTOZÁS AZ IDŐPONTBAN!!!

A korábban meghirdetett időpont helyett 2020. augusztus 18-án, kedden ismét véradást szervez a
Magyar Vöröskereszt Bikalon. A véradóink szíves elnézését kérjük, de nem rajtunk múlt az időpont
áthelyezése!

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
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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: szeptember 15.
Megjelenik 300 példányban – a lap ingyenes. Szerkesztő: IKSZT
A megjelenő cikkek tartalmáért a kiadó nem vállal felelősséget!

