2019.április

Testüle ti h írek
1. Bikal Község képviselőtestülete döntött arról, hogy az óvoda lapostetőjének szigetelését rendbe hozatja. A
felújítás munkálataira a testület 675.000 Ft-ot fog fordítani a nyertes ajánlat alapján.
2. Önkormányzatunk a Bikali Családi Nap programvázát összeállította. Ez a rendezvény június 1-én lesz
településünkön, s idevárjuk Alsómocsolád, Mágocs, Mekényes és Nagyhajmás résztvevőit is! Ezen a napon
főleg térségünkben működő szervezetek fognak fellépni, de lesz főzőverseny a faluk között, lesz
sportrendezvény, s ezen a napon lesz a Bikali Amatőr Színjátszók Lúdas Matyi című darabjának ősbemutatója
is! Reméljük, hogy nagyon sokan leszünk nézők!
3. A szeptemberben megrendezésre kerülő Mikrotérségi letelepedési expóra településünk képviselői is
megszavazták a marketingköltségek Bikalra eső 120.000 Ft-os részét. Az Expo időpontja szeptemberben lesz,
s a mikrotérség települései ezen a rendezvényen szeretnének bemutatkozni a hozzánk látogató
érdeklődőknek!
4. Testületünk megszavazta az óvoda energetikai tanúsítványának elkészíttetését. Erre az óvoda
pályázatának elszámolása miatt van szükségünk. Ennek költsége 100.000 Ft lesz.
5. Önkormányzatunk az idei évben is kiírja a Bikali civil szervezetek támogatására kialakított pályázatát.
Pályázni a 2019-es programtervekkel lehet abban az esetben, ha a szervezet a 2018-as támogatásával
elszámolt, vagy az új pályázat beadásáig elszámol. A pályázatok beadási határideje 2019. május 10. Kérjük,
figyeljenek a határidők betartására! Adatlapokat és bővebb információkat a hivatalban lehet kérni!
6. Képviselőtestületünk meghirdeti házfelújítási pályázatát is. Ezen a pályázaton településünk lakói
indulhatnak abban az esetben, ha a tulajdonukban lévő házukon külső felújítási munkákat szeretnének
csináltatni 2019-ben. A támogatás mértéke a beruházás összegének 20 %-a maximum 150.000 Ft. A pályázat
utófinanszírozású, tehát a megvalósított beruházás után lehet csak a támogatást megkapni. A pályázatok
beadási határideje 2019. május 10. Kérjük itt is nagyon figyeljenek a határidő betartására. Adatlapokat és
bővebb információkat a hivatalban lehet kérni!
7. Településünkön egy lelkes csapat segítségével szemetet gyűjtöttünk. A szervezők felhívására sokan
jelentkeztek, s segítségükkel rengeteg szemetet gyűjtöttünk, amit egy helyre depóztunk össze. A szemét egy
részét a Biokom szállította el, másik részét, amiben rengeteg gumiabroncs volt, a Nonprofit Kft vitte el.
Önkormányzatunk köszöni Kübler Eszternek a szervezést és köszöni minden résztvevőnek a munkáját!
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Tájékoztató
KORMÁNYHIVATAL MOBILIZÁLT ÜGYFÉLSZOLGÁLAT (KORMÁNYABLAK BUSZ) ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE
A KOMLÓI JÁRÁSBAN2019. márciustól júniusig

03.21.
csüt.
BIKAL
7346 Bikal, Zrínyi Miklós út 2.
Polgármesteri Hivatal
EGYHÁZASKOZÁR
7347 Egyházaskozár, Tinódi u.
2. Civilek Háza
MÁZA
7351 Máza, Kossuth utca
24.Polgármesteri Hivatal
SZÁSZVÁR
7349 Szászvár Május 1.
tér10,Faluház
MAGYAREGREGY
7332 Magyaregregy Zrínyi utca
(Posta)
MÁNFA
7304 Mánfa, Fábián Béla utca
58. Polgármesteri Hivatal
MAGYARHERTELEND
7394 Magyarhertelend,
Kossuth utca 46. Polgármesteri
Hivatal
MAGYARSZÉK
7396 Magyarszék, Hársfa utca
Buszmegálló (pihenő park
bejárat)

04.01.
hétfő

04.18.
csüt.

04.29.
hétfő

05.16.
csüt.

05.27.
hétfő

06.13.
csüt.

06.24.
hétfő

8.30-9.15

9.30-10.30

11.00-11.45

12.30-13.30
14.0014.30

14.0014.30

14.0014.30

14.0014.30

15.0015.30

15.0015.30

15.0015.30

15.0015.30

14.3015.15

15.3016.15

14.3015.15

15.4516.15

15.3016.15

14.3015.15

15.4516.15

15.3016.15

14.3015.15

15.4516.15

15.3016.15

Az időpontok tájékoztató jellegűek. Időjárási és útviszonyok, ügyfelek száma némiképp módosíthatja.

Véradás

Soron következő véradás időpontja: 2019. május 16. csütörtök,
9:00 órától 12 óráig. Helyszíne a Bikali Óvoda épülete.
Sok szeretettel várunk minden régi és új véradót!
Tóth Katalin

15.4516.15
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EBOLTÁS
Ebek veszettség elleni kötelező védőoltása Bikalon a Polgármesteri Hivatal mögött.
2019. május 2-án csütörtökön:

11-12 óra között

2019. május 3-án pénteken:

11-12 óra között

Pótoltás 2019. május 4-én szombaton:

10-12 óra között

Az oltás díja 3500 Ft kutyánként. Az eb tartási helyén végzett oltás 4000 Ft. A féregtelenítés kötelező, az
ebek nagyságától függően 10kg-onként 100 Ft.
Az ebek veszettség elleni oltása kötelező, elmulasztása szabálysértési feljelentéssel
és 50.000Ft pénzbüntetéssel jár!

Tisztelt Bikaliak!
Szeretnénk megkérni azon adózókat, akik a személyi jövedelemadójuk 1 %-át fel tudják ajánlani,
tegyék azt a faluvédő egyesület javára! Nagy segítség lenne ez nekünk, könnyebben
megvalósíthatnánk az eddig ismertprogramjainkat, mint a húsvéti, a karácsonyi díszítést, a
„TÖKJÓ-nap” és az előadások. Amennyiben nyilatkozatot tesznek fontos, hogy az adatok
pontosan szerepeljenek!
Ezek a következők:
Bikali Faluvédő-és Szépítő Egyesület
Adószám: 19031965-1-02

Köszönettel: Mázsár Lászlóné

Tisztelt lakosság!
A Baranya-Víz Zrt. üzemeltetési és fenntarthatósági szempontokat mérlegelve, valamint az
ügyfélforgalmi adatokat figyelembe véve a Szászvári Ügyfélszolgálati Pontot 2019. április 1-én
bezárta. Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Baranya-Víz Zrt-vel szerződéses jogviszonyban álló
felhasználókat levél formájában a fenti változásról szintén kiértesíti társaságunk. Személyes
ügyintézést a Komlói ügyfélszolgálati fiókirodában (7300 Komló, Kossuth L. u. 9.) van lehetőségük
kezdeményezni ügyfeleinknek.
Komlói ügyfélszolgálati irodanyitvatartási ideje:
hétfő, kedd, csütörtök:
szerda:
péntek:

8:00-15:00
8:00-18:00
7:00-12:00

Levelezési cím: BARANYA-VÍZ Zrt. 7300 Komló, Kossuth L. u. 9.
e-mail cím: ugyfel.komlo@baranyaviz.hu,telefon: 72/582-196; 72/582-201
Tisztelettel:
Mester Zoltán
üzemigazgató
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Az óvoda hírei
Március 25-én a szekszárdi Holló együttes koncertjét nézhettük meg az iskolásokkal és az
Egyházaskozári óvodásokkal közösen. Köszönjük szépen Bikal Község Önkormányzatának a vidám
órát.
Intézményünkben, ebben az évben Hagyományápoló munkacsoport alakult. Célunk azoknak az
értékeknek, a népi és tárgyi kultúra kincseinek megőrzése, amelyeket őseinktől örököltünk.
Szemléletformálás, amely által gazdagodik a gyermek személyisége.
A Magyar Népművészet Hetét a húsvét előtti időszakra tettük, így a húsvéti népszokások kerültek
előtérbe.
Simogattunk nyuszit és bárányokat az oviban és az Élménybirtokon.
A Léghajó színház előadásában magyar népmesét láthattunk.
Megismerkedtünk a repesztett tojás készítésének technikájával, de hagymahéjjal is színeztünk tojást.
Sütöttünk húsvéti kalácsot és megcsodálhattuk a hímzett terítőket, blúzokat.
Fő témánk a legényavatás és locsolkodás volt. A fiúk a kútból hoztak vizet a „szagos víz”
elkészítéséhez, amit gyógynövényekkel illatosítottunk. Három próbát is ki kellett állniuk a legénnyé
váláshoz: lovagoltak, húztak rudat és görgettek kereket.
A lányok bokrétát tűztek a legénnyé vált fiúk ingére. A lányok gyönyörű, új magyaros szoknyát és
zsebkendőt kaptak, amit a locsolás napjára húztak fel először.
A felavatott legények a locsoló vers elmondása után rozmaring ággal, a „szagos vízzel” locsolták
meg a lányokat, a lányok pedig kaláccsal és tojással köszönték ezt meg. A végén közösen
táncoltunk.
Ezen értékek színesebbé tették mindennapjainkat, mindenkinek köszönjük a sok segítséget!
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PUCHNER BIRTOK RENDEZVÉNYNAPTÁR
Május

Majális az Élménybirtokon
2018. május 1.
Ser és virsli tivornyával várjuk a férfiakat! Családi és hölgyeknek szóló programokkal is
készülünk. A napot egy izgalmakkal teli lovagi torna zárja. Szurkolj kedvenc lovagodnak!
Jegyár felnőtteknek: 2.200 Ft/fő, gyerekeknek kedvezmény!
Anyák napja
2018. május 05.
Anyák napja alkalmából minden Édesanya ingyen léphet be az Élménybirtokra! Napi
programunk keretében keressük a birtok legjobb anyukáját!
Édesanyáknak a belépés ingyenes! Jegyár felnőtteknek: 2.200 Ft/fő
Gyerekeknek kedvezmény!
PÜNKÖSDI KEMENCÉS GASZTROFESZTIVÁL
2018. május 19-21.
Három napos Pünkösdi királysággal ünnepelünk! Fenséges kemencés fogásokkal,
szórakoztató színházi és lovas előadásokkal, valamint rengeteg játékkal várunk mindenkit!
Gyerekeknek a belépés mindhárom nap ingyenes! Jegyár felnőtteknek: 2.200 Ft/fő
Pünkösdváró szombat
2018. május 19.
Egy újabb, nagyszerű családi kalandban lehet részetek ott, ahol megelevenedik a
történelem. Egy századokon átívelő utazásra hívunk, hol a kovács még lovat patkol, a
színészek pedig előadásokkal szórakoztatnak. Ismerjétek meg új mesénket Az Ördög és a
Szegény Jankó című képzeletet megmozgató történetet.
Játsszatok rejtélyes kódkeresőnkkel és fejtsétek meg a titkos kódot. Szurkoljatok kedvenc
lovagotoknak a lovagi tornán és a Kemencés Udvarban kóstoljátok meg a fenséges
ételeket!
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Pünkösdvasárnap
2018. május 20.
Pünkösdi Fesztiválunk keretében most még több kézműves portékái közül válogathattok,
hiszen kirakodó vásárral is készülünk. Fogadónk hagyományőrző kemencés ételekkel vár
minden éhes vándort. A szabó műhelyében öltsetek magatokra korhű ruhát, hogy igazán
a középkorban érezzétek magatokat. Tanuljatok a mindennapjaitokat megkönnyítő
bűbájokat. A nap végén rendkívüli küzdelmek és élcek, ugratás és heccelés, majd íjászat,
földi tusa, lovagi vetélkedés szemtanúi lehettek!
Pünkösdhétfő
2018. május 21.
Pünkösdi királyságunk utolsó napján is ínycsiklandó kemencés ételekkel várunk. Fabatkás
foglalkozásaink keretében a korabeli lovagi és apródi életbe is betekinthettek, sőt akár
magatok is középkori harcossá válhattok egy kis időre. Színészek, harcedzett lovasok,
íjászok és gyakorlott madarászok keltik életre a birtokot. Roma daj-daj előadásunkban a
humor, az esetlen botladozás, Izabella és Mamma, a Vajda és az angol turista, a
botcsinálta férj, s még számtalan elbűvölő figura jelenik meg. Ismerd meg őket!
Gyereknap az Élménybirtokon
2018. május 27.
Gyereknapon számtalan mesés programmal készülünk kicsiknek és nagyoknak egyaránt!
Játékok, királyi solymász bemutató és előadások mellett csillámtetoválás, légvár és sok-sok
nyalánkság vár rátok!
Gyerekeknek a belépés ingyenes! Jegyár felnőtteknek: 2.200 Ft/fő
A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

Részletes információk: www.elmenybirtok.hu, Jegyrendelés: +36 72 459 546, 547
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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:
Csibi Imre plébános:
Studer Zsófia:

14 órakor
11 órakor

Elérhetőségek:
06-30-322-0690
06-30-358-7564

Koskai Erzsébet lelkész:

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

Anyakönyvi hírek
Születés

Elhalálozás

nem volt

nem volt

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

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

Miklós Balázsné képviselő
06-30-592-7487

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

Nagy Noémi képviselő
06-30-267-0459

Pénztári nyitva tartás:
Hétfő.: 8 - 15:30Péntek: 8 - 11
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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
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)
06-30-468-2566
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: 559-006, 06-30-748-1581
MUNKAÜGYI KÖZPONT
Mágocs Művelődési Ház
mindenhónap 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
A komlói JÁRÁSI HIVATAL
bikali ügyfélszolgálat
Ügyfélfogadási idő: kedd 8:35-9:30

2019. április

A BIKAL NONPROFIT KFT SZOLGÁLTATÁSAI
szennyvízszippantás:
(ezek az árak csak Bikalon érvényesek)
lakossági:3.300Ft, közületi: 16.370Ft
(bankszámlaszám:11746043-21439865-000000000)
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: 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 Aprócikk bolt– Kiss Tiborné 06-30-947-7479
Ifjúság Presszó–Wieder 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
Hétfő – Csütörtök: 12:00-16:00
Péntek:
08:00-12:00

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:május10.
Megjelenik 300 példányban – a lap ingyenes. Szerkesztő: IKSZT Nyomtatás: Basámi Kft. Dombóvár
A megjelenő cikkek tartalmáért a kiadó nem vállal felelősséget!

