2021. szeptember

Testüle ti h írek

1. Testületünk döntött arról, hogy a Bikali diákok iskolakezdését az idei évben is támogatja. Jó hír,
hogy az idei évben 15.000 Ft-ra emelkedett a támogatás összege. Ezt az összeget minden diákunk
megkapja, akik általános, közép vagy felsőfokú intézménybe járnak. A kifizetés feltétele az
iskolalátogatási igazolás. Az idei évtől az óvodásokat is támogatja testületünk. Ők 10.000 Ft
támogatásra jogosultak. A kifizetés feltétele egy igazolás, hogy a gyermek a Bikali óvodába jár, s
Bikali lakos.
2. A belterületi csapadékvizes pályázatunkkal kapcsolatban újra módosítanunk kell rendezési
tervünket. Ezzel kapcsolatban, ha bárkinek van olyan terve, amely rendezési tervmódosítást vonna
maga után, kérjük, jelezze a hivatalba, hogy a módosítást elkészíttethessük.
3. Kőműves József polgármester tájékoztatta a képviselőket a falunapi rendezvényről.
Rendezvényünk összköltsége 1.880.000 Ft volt. Ebben a kiadásban minden benne van, a tombolától,
az étkezésig, a fellépőkig. Szerencsére kiírásra került az önkormányzatoknak egy rendezvénytámogató pályázat, melyen 1 millió Ft támogatást lehet elnyerni. Ha ez a pályázat nyer, jelentősen
csökkenne a rendezvényre fordított összeg.
4. Önkormányzatunk csatlakozott a Bursa Hungarica felsőoktatási pályázathoz. Kérjük az érintett
hallgatókat, hogy nézzék meg a kiírást, s határidőre nyújtsák be pályázatukat.
5. Testületünk módosította szociális tűzifa rendeletét. Ez alapján tájékoztatjuk a lakosságot, hogy
igénybejelentésüket október 30-ig kell a hivatalba leadniuk. Kérjük, figyeljenek a határidőre, mert a
késedelmes igényeket önkormányzatunk nem tudja befogadni.
6. Petíció érkezet önkormányzatunkhoz, melyben az Ifjúság utca lakói kérik egy tükör kihelyezését a
Dózsa Gy. úti kanyarba. Testületünk úgy döntött, hogy egyelőre tükröt nem helyeztet ki, viszont egy
30 km/h korlátozó táblát és egy lakóövezet táblát igen. Ez a döntés azért született, mert az eddig
kihelyezett tükrök nem váltották be szerepüket, nagyon gyorsan használhatatlanná váltak.
7. A nyári szünetben teljesen megújult iskolánk pályázati segítséggel. Az épület avatására szeptember
30-án 11 órakor kerül sor, melyre sok szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt.
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Bikal Község Önkormányzata az Innovációs és Technológiai Minisztériummal együttműködve, az
51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2021. évre a
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
felsőoktatási hallgatók számára a 2020/2021. tanév második
és a 2021/2022. tanév első félévére vonatkozóan, összhangban

1. A pályázat célja
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (a továbbiakban: Bursa
Hungarica Ösztöndíjrendszer) célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan
rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása. A Bursa Hungarica
Ösztöndíjrendszer többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás
szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás, a megyei önkormányzatok által
nyújtott támogatás és a felsőoktatási intézményi támogatás. Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos
adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és megyei ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési
feladatokat az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) végzi, míg az
elbírálási feladatokat az ösztöndíjpályázathoz csatlakozó települési és megyei önkormányzatok látják
el.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a
felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló
51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet) és a nemzeti
felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény szolgál.
2. A pályázók köre
A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 18. § (2) bekezdése alapján
kizárólag a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel (a továbbiakban: lakóhely)
rendelkezők részesülhetnek. [A Kormányrendelet „állandó lakóhely” fogalma a polgárok személyi
adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény „lakóhely” fogalmának
feleltethető meg, amelyet a pályázó a lakcímkártyájával tud igazolni.]
Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező,
hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási
intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend)
alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget
eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben folytatják
tanulmányaikat.
Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2020 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét
megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2021 őszén már nem áll
fenn, úgy a 2021/2022. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.
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Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a
felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele,
hogy a 2020/2021. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal
rendelkezzen.
Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:
-

a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerződéses
állományú hallgatója
doktori (PhD) képzésben vesz részt
kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban és/vagy vendéghallgatói képzésben
vesz részt.

Amennyiben a pályázó a támogatást ismételten igénybe kívánja venni – a vonatkozó jogszabályok
biztosította keretek között –, úgy az ösztöndíj-pályázatot a következő évi pályázati fordulókban
újra be kell nyújtania.
3. A pályázat benyújtásának módja és határideje
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési
Rendszerben (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges,
melynek elérése:
https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx
Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati években regisztráltak a rendszerben, már nem
regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa
rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek új jelszót. A
pályázói regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok rögzítése a csatlakozott
önkormányzatok pályázói részére. A pályázati űrlapot minden fordulóban újra ki kell tölteni! A
személyes és pályázati adatok ellenőrzését, rögzítését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és
aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati
kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban
meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott
pályázatok befogadását az önkormányzat köteles az EPER-Bursa rendszerben igazolni. A nem
befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.
A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának
határideje: 2020. november 5.
A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva
kizárólag a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell
benyújtani.
A pályázat további részletei megtekinthetők az alábbi címen:
https://emet.gov.hu/bursa-2021-a-felhivas-palyazok-reszere/
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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

Óvodai hírek

Új nevelési évünk, változásokkal kezdődött. Márkvár Ernőné és Kertészné Brandt Bernadett máshol
folytatja pedagógiai munkásságát.
Jelenleg óvodánkat Lehőcz-Bata Ágnes vezeti, új dolgozóink: Kübler Henrikné, Piszkor Réka,
Pinczéné Katyi Vivien.
Idei évünket 17 gyermekkel kezdtük meg, szeptember hónapban még 3 gyermek kezdi meg óvodai
éveit.
Köszönetnyilvánítás
Köszönjük szépen a lakosság felajánlásait és segítségét, melyeket a jótékonysági sütivásár
bevételének köszönhetünk. Az óvoda az összegyűlt összeg felét kapta meg, mely 53.000 Ft-ot jelent.
a bikali óvódások
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Iskolánk hírei

Becsengettek!
2021. szeptember 1-jén 9.00 órakor tartottuk évnyitónkat. A gyönyörűen megújult Bikali Iskola
udvarán gyűltek össze alsós és felsős diákjaink, a meghívott vendégek, szülők és pedagógusok.
Ötödikeseink köszöntővel készültek, Dan Dániel tagintézmény vezetőnk bölcs gondolatokkal
indította útjára gyermekeinket az új tanévben. Az iskolaév ünnepélyes megkezdése különösen sokat
jelentett legkisebb tanulóink számára. Tizenkilenc elsős kisdiák lépte át először az iskola kapuját.
Kívánunk minden tanulónknak nyugodt, betegségtől mentes tanévet!
Tanévnyitó osztálykirándulás
Hogyan is kezdhetnénk jobban az új tanévet, mint egy háromnapos ottalvós osztálykirándulással –
mondanák a nyolcadikosok, ha megkérdeznénk tőlük, mit is szeretnének így hirtelen a tanév
kezdetén? Kívánságukból valóság lett. Igaz ezt már előre egy szervezés előzte meg még az elmúlt év
végén. Az Alapítvány az Erzsébet Táborok keretein belül jelentkezést hirdetett ottalvós
osztálykiránduláson való részvételre. A minőségi, élményalapú táborok célja, hogy a programban
résztvevő gyermekek közös élményekkel és örök emlékekkel térjenek haza.
Szóval a leendő ballagók lóra (akarom mondani) vonatra kerekedtek és röpke 4 és fél óra utazás után
már meg is érkeztek úticéljukhoz, a Zánkai Erzsébettáborba. Napi ötszöri étkezés mellett változatos
programok színesítették a napokat. Volt ott lézerharc, este Veréb Tamás koncertjén tombolhattak,
másnap este pedig discóban táncolhatták le a vacsorát. Közötte pedig sokat sétálhattak a gyönyörű
környezetben, volt lehetőség ismerkedésre is. A bátrabbak még a vízbe is bemerészkedtek, ami eléggé
hideg volt, de a szikrázó napsütésben és melegben ezt is kellemesnek érezték. A gyönyörű
katamarán, a zánkai ,,Szélkirálynő” repítette búcsúzóul a balatoni habokban diákjainkat, akik szép
emlékekkel tértek haza. Akik ebben egy picit közreműködtek: Rózsa Józsefné Erika néni, és Szilárd
bácsi
Köszönetnyilvánítás
A bikali falunapon szervezett sütivásár bevételéből 53.000 Ft-ot kapott iskolánk. Tanulóink nagy
örömére rollereket, labdákat vásárolhattunk a szabadidő hasznosabb eltöltésére. Hálásan köszönjük
ezt a felajánlást a szervezőknek, a süteményt készítőknek, árusítóknak, vásárlóknak!
a bikali iskola tanulói
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Házi készíté sű lekvárok eladók
s
Házi készítésű lekvárok kaphatók az alábbi gyümölcsökből a készlet erejéig:
csipkebogyó, som, szeder-berkenye, vadszeder, füge, bodza. A lekvárok ára 500 Ft/üveg.
Érdeklődni lehet: Sterner Henrikné, Bikal Ifjúság u. 21., tel.: 06-30-9861-665

Kormányablak busz időpo ntok
Bikal

2021. október 7. (csütörtök)

08.30 – 09.15 óráig

2021. október 18. (hétfő)

08.30 – 09.15 óráig

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

Egyházaskozár

2021. október 7. (csütörtök)

09.45 – 10.30 óráig

2021. október 18. (hétfő)

09.45 – 10.30 óráig

Civilek Háza, Tinódi u. 2.

A Német Nemzetiségi Önkormányzat híre i
A nyár folyamán a Német Önkormányzat szervezésében egy csapatnyi segítővel kitakarítottuk az
Evangélikus Temető felső részét. Sok gazdátlan sírt takart el a bozót, gaz. Köszönjük a lelkes kis
csapatnak a segítséget!

Október 02-án nemzetiségi délutánt tart a Német Nemzetiségi Önkormányzat. A részletes program és
meghívó az újság 6-7 oldalán található. Szeretettel várjuk a lakosságot!
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Anyakönyvi hírek

Születés

Elhalálozás
Vass Zoé

Takács György

Kontár Enikő és Vass Krisztián

élt 65 évet

kislánya
Szeifert Mátyás
élt 80 évet
Bojtár Diána
Mázsár Erika és Bojtár Ferenc

Nagy Jenő
élt 60 évet

kislánya

Gratulálunk a szülőknek!

Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak!

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:

Elérhetőségek:
Csibi Imre plébános:
Studer Zsófia:

14 órakor
11 órakor

06-30-322-0690
06-30-358-7564

Koskai Erzsébet lelkész:
Koskai Erzsébet lelkész:

06-72-459-092,
06-30-587-4610
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PUCHNER BIRTOK RENDEZVÉNYNAPTÁR
Október

ÉLMÉNYBIRTOK PROGRAM
Októberi program
2021. október 2., 9., 16., 23. 11:00 - 17:00

Középkori városunk számtalan érdekes előadással, látnivalók sorával és programok
tucatjaival várja kicsiket és nagyokat egyaránt. Igazi szórakozási lehetőséget kínálunk az
egész családnak!

Jegyár felnőtteknek: 2 200 Ft/fő
Gyerekeknek kedvezmény!

Gasztro-Színházi Kaland
2021. október 26., 28., 30. 11:00 - 17:00

Tölts nálunk családoddal egy felejthetetlen napot az őszi szünetben! 3 napos fesztivállal
várjuk az időutazókat, melynek keretében a szórakoztató színházi előadásokat
Élménybirtokunk színészei, az ínycsiklandozó gasztro élvezeteket pedig Fogadónk garantálja!

Jegyár felnőtteknek: 2 200 Ft/fő
Gyerekeknek kedvezmény!

Váltsa meg előre jegyét ONLINE!
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SZÍNHÁZI ELŐADÁS A PUCHNER BIRTOKON
4 elem
2021. október 30. 20:30

A Gasztro-Színházi Kaland 3. napján este új előadásunk, a „4 elem” premierjét tekinthetitek
meg! A Bikali Élményszínház és az Ágens Társulat legújabb, nagyszabású, lovas, énekes,
táncos látványshowja a Gaszto-Színházi Kaland utolsó, kiemelt előadása. Vacsorával
egybekötött jegyek limitált számban érhetők el! Ajánlott korhatár: 6-99 év.

Felnőtt előadásjegy: 3 000 Ft/fő (12 éves kortól)
Gyermek előadásjegy: 2 000 Ft/fő (6-11 év között)
Felnőtt előadásjegy vacsorával: 9.750 Ft/fő
Gyermek előadásjegy vacsorával: 5.500 Ft/fő

Az előadásra 2 típusú jegy kapható:
1) Csak az előadásra érvényes jegy.
2) Vacsorával egybekötött előadásjegy, melynek keretében korlátlan italfogyasztást
biztosítunk.

Váltsa meg előre jegyét ONLINE!

Tragédia: Az ember
2021. október 2. 20:30, 2021. október 28. 20:00

Madách Az ember tragédiája műve újragondolva diákoknak és fiatal lelkű felnőtteknek. Az
előadás humorral és iróniával átszőtt játék, amiben meglelheted az eredeti Madách-ot is.
Ajánlott korhatár: 12-99 év.

Jegyár: 2 000 Ft/fő
Előzetes jelentkezés szükséges: +36 72/459 547

A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

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

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

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

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.

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

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

