2019. november

Testüle ti h írek

2019. november 19-i testületi ülésünkön az alábbi döntések születtek:
1. Testületünk döntött arról, hogy a Zrínyi utcai árok beruházást az utca teljes hosszában
megvalósítja, s rendelkezésre álló források esetén az utca páros oldalán is kialakítjuk az
árokburkolást. Ezzel kapcsolatban keressük a pályázati lehetőségeket.
2. A képviselők döntöttek arról, hogy a Petőfi utcai aszfaltozás befejezését a következő év tavaszára
toljuk.
3. Önkormányzatunk a Magyar Falu programra beadott pályázatai közül az egyiken nyert, így
közel 5 millió forintot fordíthat az óvoda udvar játékeszközeinek fejlesztésére. Másik pályázatunk
forráskimerülés miatt tartaléklistára került, így a Zrínyi utcai aszfaltozási munkák csúszást
szenvednek. A tartaléklistán lévő pályázatok újabb források átcsoportosítása esetén támogathatók.
4. Testületünk döntött arról, hogy 50 eFt -al támogatja a szülők-nevelők jótékonysági rendezvényét,
Mikulásra minden óvodásunk csomagot kap, s az iskolának vásárlunk 10 db micro-bit-et, melyet a
gyerekek a programozás tanulásában tudnak hasznosítani. Ez utóbbi költsége összesen 70 eFt.
5. Képviselőin úgy döntöttek, hogy vizsgáljuk meg egy családi bölcsőde kialakításának lehetőségét.
Ezzel kapcsolatosan önkormányzati ingatlan rendelkezésre áll a Szabadság utcában, s a bölcsőde
kialakítására pályázni is tudna önkormányzatunk. Az igények felmérését hamarosan megkezdjük.
6. Testületünk döntött a „szociális tűzifa” igényekről is. Sajnos az idei évben a keretünk nagyon
lecsökkent, ezért úgy döntöttünk, hogy a megnyert 48 m3-hez még 12 m3 fát vásárlunk, s ezt
osztjuk szét. Az érintetteket hamarosan tájékoztatjuk. A fát decemberben fogjuk kihordani.
7. Tisztelt Lakosok! Önkormányzatunk és a Német Kisebbségi Önkormányzat közmeghallgatást
tart. Ideje: 2019. december 12. 17.00. Helye: IKSZT terme. (önkormányzat tetőtere) Minden
érdeklődőt szeretettel várunk!
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Elérhetősé gek

POLGÁRMESTERI HIVATAL DOLGOZÓI

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

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

Felhívás

A 2018. évi téli rezsicsökkentés alapján gázpalack cserére
jogosultak figyelmét felhívjuk, hogy

december 15-én
lejár az átvételi határidő! Kérjük ez időpont előtt mindenki
cserélje ki palackját, aki eddig még nem tette meg!
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Tájékoztató
A Baranya Megyei Kormányhivatal által működtetett kormányablak busz a következő
időpontokban és helyszíneken várja az ügyfeleket a Komlói Járási Hivatal illetékességi területén:
2019. december 09. (hétfő)
Bikal (Polgármesteri Hivatal, Zrínyi M. utca 2.)

8.30 - 9.15

Egyházaskozár (Civilek Háza, Tinódi u. 2.)

9.30 -10.15

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 speciális járműben két munkaállomás, ezekhez
kapcsolódóan beépített fényképezőgép, nyomtató és szkenner teszi lehetővé a helyben történő
ügyintézést. Az ügyintézést tapasztalt kormányablak szakügyintéző, valamint települési ügysegéd
segíti. 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:

Eladó

K a r á c s o n y f á n a k v a l ó lu c é s e z ü s t f e n y ő k e la d ó k B ik a l o n !

Méret: 70 cm-től 2.5 méterig!
Igény szerint akár most is foglalhatóak,
kérésre házhozszállítást is vállalok.
Érdeklődni a 06-30/3421-328-as telefonszámon
lehet Maisch Norbertnél.

dr. Hessz Gabriella
járási hivatalvezető
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Az iskola hírei
"Hangoló" zenés színház

Márton-napi készülődés: sülnek a liba linzerek

Közeleg a tél.....

2019. november

5

Bikali Újság

2019. november

Az óvoda hírei
Az óvoda novemberi programjai:
Hangoló - zenés színház az iskolával közösen a könyvtár támogatásával.

2019.11.04.

Márton napi délután az óvodában, közös lampionos felvonulás az iskolások
meghívására.

2019.11.11.

„Egészséghét” keretében fogászati szűrővizsgálat

2019.11.13.

Alma Együttes koncert az iskola meghívására Egyházaskozáron a Szárászi
Önkormányzat támogatásával.

2019.11.13.

Kerekes Kata védőnővel az „Egészséghét” keretein belül óvodai
elsősegélynyújtó foglalkozás. Játékos gyógytestnevelés. (Nagy Zsanett)

2019.11.14.,15.
2019.11.20.,22.

Fogadóóra

2019.11.20.

Barkácsdélután a szülőkkel

2019.11.26.

Köszönjük mindenkinek, akik felajánlották segítségüket programjaink megvalósításához! Külön
köszönet az oviba érkezett ruhákért, szaloncukorért és játékokért! Már nagyon várjuk a Mikulást és
hangolódunk az Adventi időszakban a közelgő Karácsonyi ünnepre.

IDÉN IS VÁRJUK BIKALON AZ ÁTVÁLTOZTATOTT CIPŐSDOBOZOKAT!
MENNYI SZERETETET TUDSZ BECSOMAGOLNI EGY CIPŐSDOBOZBA?

Legyél te is karácsonyi angyal, aki örömet visz egy gyermeknek!
Keress egy jó állapotban lévő, üres cipősdobozt. A cipősdobozt töltsd meg ajándékokkal az alábbi
szempontok szerint:
Játékok: kisautók, labdák, babák, plüssállatok. Iskolai eszközök: tollak, ceruzák, számológépek, zsírkréta,
kifestők, jegyzettömbök. Higiéniai eszközök: fogkefe, fogkrém, szappan, fésű. Egyéb: cukorkák, nyalókák,
rágó, napszemüveg, pólók, játék ékszerek, hajgumik, óra stb.
Az elkészült ajándékcsomagot csomagold be színes csomagolópapírral. A doboz tetejét, átlátszó
cellux ragasztószalaggal, vagy erős zsineggel gondosan rögzítsd le, hogy a csomag a szállítása
közben szét ne essen!
Végül a doboz tetejére jól látható módon írd rá, hogy az ajándék milyen korú és nemű gyermek
számára készült, pl. így: “fiú 12″ vagy “lány 8″.
LEADÁS: DECEMBER 15-ig Percz Lídiának, Mühlbertné Gärtner Tímeának, akik vállalják, hogy
a csomagokat a begyűjtő helyre eljuttatják.
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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

Elhalálozás

Eppel Kinga

nem volt

Eppelné Kovács Enikő és
Eppel Gábor kislánya

Mázsár Zsóka
Mázsár Réka és
Mázsár Zsolt kislánya

Gratulálunk a szülőknek!
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KÖZÉRDEKŰ
TELEFONSZÁMOK

2019. november

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: december 15.
Megjelenik 300 példányban – a lap ingyenes. Szerkesztő: IKSZT, Nyomtatás: Basámi Kft. Dombóvár
A megjelenő cikkek tartalmáért a kiadó nem vállal felelősséget!

