2020. december

Juhász Gyula:
Karácsony felé
Szép Tündérország támad föl szívemben
Ilyenkor decemberben.
A szeretetnek csillagára nézek,
Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet,
Ilyenkor decemberben.
…Bizalmas szívvel járom a világot,
S amit az élet vágott,
Beheggesztem a sebet a szívemben,
És hiszek újra égi szeretetben,
Ilyenkor decemberben.
…És valahol csak kétkedő beszédet
Hallok, szomorún nézek,
A kis Jézuska itt van a közelben,
Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen,
S ne csak így decemberben.

Áldott, békés Ünnepeket kívánunk minden bikali lakosnak!
Bikal Község Önkormányzata
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Testületi hírek

Kedves Bikaliak!
A veszélyhelyzet kihirdetése óta, az egyre nehezebbé váló önkormányzati helyzetben igyekszünk
működőképességünket megtartani, rendszereinket üzemeltetni. Mivel erre az évre tervezett
bevételeink egy részét nem kaptuk meg, vagy az államkincstárnak át kellett adnunk, helyi adó
bevételeink is csökkentek, s a vírushelyzet miatt radikális változás bevételeinkben a következő évben
sem várható, ezért a 2021-es év stabilitásának fenntartása érdekében bizonyos intézkedéseket meg kell
tennünk.
Ezek a következők:
1. a képviselői keretet felfüggesztjük
2. a civil szervezetek támogatását felfüggesztjük, csak eseti jelleggel tudunk támogatást adni, indokolt
esetben.
3. Jövő évi rendezvényeink keretét minimálisra csökkentjük.
4. A szemétszállítás lakosságtól átvállalt költségeit megszüntetjük, januártól minden családnak
egyénileg kell szerződnie a Délkommal. Ez kb. 1000-1300 Ft/hó plusz terhet jelent a családoknak. Ezzel
kapcsolatban már megkerestük a szolgáltatót, akik mindenkihez eljuttatják a szerződést.
5. Intézményeink működését áttekintjük, igyekszünk megtakarításokat elérni.
6. A következő évben csak pályázatos fejlesztéseket tudunk vállalni, az önerős beruházások 2021-ben
elmaradnak. Kivételt képeznek az áthúzódó, már leszerződött projektek.

Testületünkkel továbbra is igyekszünk olyan spórolási lehetőségeket keresni, mellyel Bikal
lakosságának adóterheit nem emeljük tovább. A fenti intézkedések ilyenek, melyekkel kapcsolatban
megértésüket kérjük. Reményeink szerint az élet normalizálódása után minden visszaállhat a
megszokott kerékvágásba.
Jó hírrel is szeretnénk szolgálni. Bikal sikeresen pályázott iskola felújításra, így 17 millió forintot
tudunk majd az iskolára a következő évben költeni. A program keretében az iskola tető szerkezete
teljesen megújul, a régi nyílászárók kicserélésre kerülnek, s az épületet újra színezzük. Terveink szerint
még az idei évben kialakítunk egy parkolót is az épület előtt. Ennek a pályázatnak (mint
mindegyiknek) a felhasználása kötött, így csak a megnyert projektet lehet belőle finanszírozni.
Pályázatot szeretnénk benyújtani a hajmási útról lezúduló iszapos víz által okozott problémák
megoldására is. Előreláthatólag a pályázat decemberben kiírásra kerül, s január vége lesz a benyújtási
határidő. A tervezési folyamatot elindítottuk.
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Elérhetőségek

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
Mázsár Réka képviselő
06-30-534-7604
Kiss Tibor képviselő
06-30-282-3853
Feller Henrik képviselő
06-30-518-6525

Molnár Sarolta, ig. előadó, anyakönyv
559-018
Jurasits Gyöngyi, pénzügyi ügyintéző
459-205
Ügyfélfogadás:
Hétfő-Csüt.: 8 - 16
Péntek:
8 - 12
Pénztár nyitva: Hétfő: 8-15:30, Péntek: 8-11

Felhívás
Tisztelt Lakosok!
A médiában egyre gyakrabban halljuk, hogy idegenek különböző indokokkal megpróbálnak a
lakásokba bejutni, s onnan pénzt lopni. Elsősorban idősebb, egyedülálló emberek ilyenkor a célpontok.
Sok esetben EON dolgozónak vagy kábel tv munkatársának adta ki magát a trükkös tolvaj, s lopott el
pénzt gyanútlan áldozatától.
Láthatjuk, hogy ezeknek a bűnözőknek rengeteg trükk van a birtokukban, amivel megtévesztik a mit
sem sejtő áldozatot. Mindet leírni nem is tudnánk. Általánosságban annyit tudunk csak javasolni, hogy
az idegenekkel szemben legyünk egy kicsit bizalmatlanok. Mindegy, hogy mit mondanak, ne higgyünk
nekik el mindent első hallásra. Ha azt állítja, hogy rokonunk küldte, ellenőrizzük! Ha azt mondja, hogy
az önkormányzattól küldték, ellenőrizzük az állítását! Hívjuk fel a hivatalt, s kérdezzük meg
személyesen!
A legfontosabb, hogy ne engedjük be addig, amíg meg nem győződtünk arról, hogy igazat mond! Ha
tudunk, készítsünk az emberről fotót, jegyezzük meg az autó rendszámát! Telefonáljunk segítségért,
akár a hivatalba, akár a szomszédnak! Az autó típusának, színének megjegyzése is nagy segítség lehet,
hiszen a térfigyelő kamerákon így meg lehet találni a trükkös tolvajok gépjárművét, ami a
rendőrségnek sokat segítene!
Kérünk minden lakost, főleg az idősebbeket, hogy jobban figyeljenek oda, ne bízzanak meg elsőre
idegenekben, így talán elkerülhető lesz, hogy áldozattá váljanak!
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Házi lekvárok eladók
Házi készítésű vadon termő gyümölcsökből készült lekvárok (csipkebogyó, kökény, szeder)
kaphatók!
A lekvárok ára 500 Ft/db. Kérésre akár házhoz is szállítjuk!
Érdeklődni lehet:
Sterner Henrikné, Bikal Ifjúság u. 21., tel.: 06-30-9861-665

Fenyőfa eladó

Karácsonyfának való
ezüst és lucfenyők
eladók Bikalon!
Méret: 70 cm-től 2.5 méterig!
Igény szerint akár most is foglalhatóak, kérésre
házhoz-szállítást is vállalok.

Érdeklődni a 06-30-3421-328-as
telefonszámon lehet Maisch Norbertnél.
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Köszönetnyilvánítás
Karácsonyra egykori bikali lakosok nagy meglepetést szereztek óvodásainknak. Ezúton
szeretnénk köszönetet mondani Laci bácsinak és Márta néninek a sok érdekes játékért.
Köszönjük szépen!
a bikali óvodás gyerekek

Egyházi hírek
KATOLIKUS EGYHÁZ Szent Anna templom

EVANGÉLIKUS EGYHÁZ

Szentmisék:

Istentisztelet:

december 25. péntek

08:00 órakor

december 25. péntek

18 órakor

december 27. vasárnap

08:00 órakor

december 26. szombat

11 órakor

január 01. péntek

08:00 órakor

január 03. vasárnap

08:00 órakor
Elérhetőségek:

Elérhetőségek:
Csibi Imre plébános:

06-30-322-0690

Studer Zsófia:

06-30-358-7564

Koskai Erzsébet lelkész:

06-30-587-4610

Anyakönyvi hírek
Születés

Elhalálozás
nem volt

06-72-459-092,

nem volt
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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

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
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

