2020. január

Testüle ti h írek

1. Az első napirendi pont keretében a képviselők átbeszélték az egyedi szennyvízkezelési program
aktualitásait. Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a program tájékoztatóján elhangzottak alapján a
lakossági önrész az együttműködési megállapodásban szereplő összeg 15%. Ez kb. 260 eFt összeget
jelent családonként. Ezt az összeget be lehet fizetni egy összegben, több részletben, de akár a havi
fizetés is megoldás lehet. Mivel az önkormányzat lesz a pályázó, ezért az első 5 évben (kötelező
fenntartási időszak) az eszközök az önkormányzat tulajdonában maradnak, s csak az ötödik év
után kerül át a lakosság tulajdonába. Az első 5 évben fizetni a kezelési szolgáltatásért nem kell,
viszont minden egyes család áramdíja kb. 400 forinttal nőni fog havonta, a rendszer működése
miatt. Öt év után a lakosság dönti el, hogy kivel köt üzemeltetési szerződést, az önkormányzat
javaslatot tehet. A felhalmozódó szennyvíziszap elszállítására átlagosan kb. 1,5 évente kerülhet sor
az eddigi tapasztalatok szerint. Kérjük a lakosságot, hogy amennyiben kérdésük van, keressék a
képviselőket.
2. Az önkormányzati választások után a polgármester változások miatt a Komlói Kistérség SZMSZét és alapító okiratát módosítani kellett. Ezeket a kistérségi döntéseket Bikal Község
Önkormányzata jóváhagyta.
3. Bikal Község képviselőtestülete jóváhagyta a településkép védelméről szóló rendeletet.
4. Önkormányzatunk úgy döntött, hogy az idei évben is kiírja vállalkozásfejlesztési pályázatát.
Pályázni azok a vállalkozások tudnak, akik 2019-ben vállalkozásukban fejlesztéseket hajtottak
végre. Bővebb információ és adatlap a hivatalban kérhető. A pályázatok beadási határideje 2020.
február 15.
5. A képviselőtestület támogatta az óvoda eszközbeszerzési kérelmeit, így megvásárlásra kerülhet
egy villanytűzhely 160 eFt-os, és egy tálaló szekrény 222 eFt-os értékben.
6. Képviselőtestületünk úgy döntött, hogy a Hegyháti Mikrotérségi Unió működését 2020-ban 769
eFt összegben támogatja.
7. Testületünk a következő véradásra kísérleti jelleggel 60 eFt-ot biztosít a vöröskereszt helyi
szervezetének. Ebből a szervezet támogatást kíván kifizetni a véradóknak 2000 Ft/véradó
összegben. Ettől a kísérlettől azt várjuk, hogy megnő a Bikali véradók száma, mely az utóbbi időben
csökkenésnek indult.
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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

Soron következő véradás időpontja: 2020. február 4. kedd
Helyszín: a Bikali Óvoda épülete 9:00 órától 12 óráig.
Sok szeretettel várunk minden régi és új véradót!
Az Önkormányzat a vöröskereszt helyi szervezetén keresztül támogatást kíván kifizetni a
véradóknak 2000 Ft/véradó összegben. Ettől a kísérlettől azt várjuk, hogy valamelyest megnő a
bikali véradók száma, mely az utóbbi időben sajnos láthatóan csökkenésnek indult.
Dr. Csernavölgyi Judit (a nemrég nyugdíjba vonult főorvosnő) még egyszer megköszönte a bikali
véradóknak a sokéves önzetlen segítségnyújtást, és megkért arra, hogy mindenkinek adjam át a
jókívánságait az új évre!
Tóth Katalin
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Tájékoztató

RÁCSÁLÓIRTÁS
Bikal Község Önkormányzata rágcsálóirtást szervez, melynek
ingatlanonként egy csomag irtószert lehet majd vételezni a hivatalban.

keretén

belül

Átvétel ideje: 2020. február 3-tól 2020. február 7-ig munkaidőben.

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. január 23. (csütörtök)
2020. február 03. (hétfő), 2020. február 20. (csütörtök)
2020. március 02. (hétfő), 2020. március 19. (csütörtök)
2020. április 16. (csütörtök), 2020. április 27. (hétfő)
2020. május 14. (csütörtök), 2020. május 25. (hétfő)
2020. június 11. (csütörtök), 2020. június 22. (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 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:

dr. Hessz Gabriella
járási hivatalvezető
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Az iskola hírei
Iskolai sakkbajnokság a Hegyháti Általános Iskola Egyházaskozár-Bikali tagintézményében

Január 16-án délután került megrendezésre a sakk diákolimpiai selejtező a Bikali Iskolában. A
gyerekek 7 fordulóban 2*10 perces mérkőzéseken mérhették össze tudásukat több kategóriában.
Ezúton is gratulálunk a bajnokság győzteseinek!
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Az óvoda hírei
Az óvoda programjai decemberben:
„A porul járt Krampusz” zenés mesejáték megtekintése Magyaregregyen.
Mézes kalács sütés az IKSZT-ben a Faluszépítő Egyesület meghívására.
„Rendkívüli fizikaóra” az iskolában a könyvtár támogatásával.
Mikulás séta és jótékonysági süti vásár a parkban az SZM. szervezésében.
Karácsony a gyerekekkel
Madarak karácsonya

2019.12.02
2019.12.03.
2019.12.05.
2019.12.06.
2017.12.17.
2019.12.17.

Az idei nevelési évben az első alkalommal szerveztünk a Szülői Közösség tagjaival
közösen”Mikulás sétát”. A „Mozduljunk meg együtt Mikulás napján az óvodáért!” programunk
nagyon jól sikerült , együtt sétáltunk az Óvodától az Adventi koszorúig, ahol közösen énekeltünk,
majd a közeli parkban találkozhattunk az „igazi” Mikulással, akivel fényképet készíteni is lehetett,
elfogyaszthattuk a finom sütiket és a jó meleg teát. Programunk megvalósításához nagyon sok
segítségek kaptunk a Faluszépítő Egyesület tagjaitól és a Mázsár családtól is, melyet ezúton is
szeretnénk megköszönni. Külön köszönjük minden kedves résztvevőnek a támogatást és az
óvodások szüleinek is a sütiket! December a Bikali oviban is a Karácsonyi ünnepre hangolódásról
szólt. A gyerekek ismét sok ajándéknak, meglepetésnek és nagyon szép karácsonyfának örülhettek.
Nagyon szépen köszönünk minden támogatást, ajándékot!
Külön köszönjük:
















Bikal Község Önkormányzatának
Bikali Német Nemzetiségi Önkormányzatnak
Nagyhajmás Község Önkormányzatának
Molnár Norbertnek
Bogdán Jocó szüleinek
Mühlbertné Gärtner Tímeának
Sterner Éva néninek
Zsuzsa óvó néninek
Polák Csabáné, Margit néninek
Nagy Mariannak
Hild Marika néninek
Betty óvó néninek
Lovas Krisztának és Jurasits Gyöngyinek
Óvodás gyermekeink támogató szüleinek
Bogyai Gábornak, Maisch Norbertnek, Miklós Balázsnak a segítséget

Óvodánkba két új ovis kislány érkezett: Balogh Elena és Hajnal Bianka, őket szeretettel vártuk és
fogadtuk. Kissné Peck Piroskától, Piroska „nénitől” pedig búcsút vettünk és kívánunk neki nagyonnagyon boldog nyugdíjas éveket!

6

Bikali Újság

2020. január

7

Bikali Újság

2020. január

Hirdeté sek

A Generali Biztosító Zrt. partnereként személyes tanácsadás keretében segítek, ha:


korábban megkötött szerződéseivel kapcsolatban kérdése van;



A Generali Biztosító termékeiről, szolgáltatásairól szeretne többet tudni;



biztosítást kíván kötni

Biztosítási szolgáltatások:


Biztosítással védett befektetési/megtakarítási programok



Nyugdíjbiztosítás



Életbiztosítás



Egészség- és balesetbiztosítás
(meglévő hitelre is ajánlom)



Kegyeleti gondoskodás



Lakásbiztosítás



KGFB, CASCO



Általános- és szakmai felelősségbiztosítás

Személyes ajánlatadás, ill. szerződéskötés akár az Ön otthonában is! További információkért vagy
időpont egyeztetés céljából kérem, keressen az alábbi elérhetőségeimen:
Érdeklődni lehet: Szabó Mónika (Bartos Mónika)
tel.: +36 30 884 5255
e-mail: bartos.monika@generalimail.hu
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Szakmai beszámoló
ANAS MEZŐGAZDASÁGI SZÖVETKEZET
ÁLLATTARTÓ TELEPEK KORSZERŰSÍTÉSE - VP2-4.1.1.1-16

Projekt rövid összefoglalója:
A projekt során a versenyképesség javítása érdekében a tartástechnológia korszerűsítéseként a meglévő
nyúlistállók technológiacseréjét (nyúlketrec, ellető fészek) és istállón belüli trágyakezelését, valamint
magasnyomású tisztító-fertőtlenítő berendezések beszerzését tervezzük. Megújuló energia
felhasználására irányuló technológia alkalmazása érdekében egy napelemes kiserőmű létesítése a cél. Az
infrastruktúra fejlesztéseként a telep külső villamos és informatikai rendszerének kiépítését,
korszerűsítését tervezzük. A projekt része továbbá egy teleszkópos rakodógép beszerzése az üzemen
belüli anyagmozgatás fejlesztéseként.

A fejlesztés részletes szakmai tartalmának bemutatása:
A fejlesztés a következőket tartalmazza:









2 db istállóban nyúlketrec-csere a hozzátartozó itató és etető (aut. etetővonal) berendezésekkel
A 2 db istállóban az új ketrecek beépítéséhez szükséges új trágyacsatorna építése 2 soros
trágyaszánas kihúzó rendszerrel
7 db istállóban a meglévő trágyacsatornákban 3 soros trágyaszánas kihúzó rendszer beszerelése
A telep anyanyúlketrec ellető fészkeinek cseréje
3 db magasnyomású mosó berendezés beszerzése
135 kW-os napelem kiserőmű telepítése
Földkábelek fektetésével és elosztószekrények telepítésével a telep külső villamos hálózatának
korszerűsítése
Adatátviteli és irányítás-technikai kábelek fektetésével a számítógépes adatkezelési hálózat
kiépítése
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Szakmai beszámoló
Sőre László egyéni vállalkozó
„Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a
feldolgozásban” című pályázatához
A projekt pénzügyi előrehaladása:
Projektünk pénzügyi szempontból, a megváltozott építési árak negatív hatásait tekintve, tervezetten haladt.
Szervezetünk az egyszeri nagyobb, számunkra megterhelőbb kiadások elkerülése végett, előleget biztosított
a kivitelezőnek 4 alkalommal. Ezek az előlegek a részszámlából levonásra kerültek, így a teljesítés nem
okozott problémát. A kifizetési kérelmek a 2018-as ÉNGY alapján készültek.
A projekt műszaki, szakmai zárása:
Projektünk eredményeként elkészült 10,81 m2 lépcsőpihenő zsaluzás, kialakításra került 2 db kéményfalazó
állvány. 40,26 m3 anyag lett depóniába rakva a meglévő padozatból, 155,16 m2 tükör lett elkészítve, 19,05
m3 anyag lett tömörítve kézi erővel, 32,48 m3 építési törmelék lett konténerbe rakva melyet 7 db konténer
segítségével tudtunk elszállítani. Bontásra került 253,2 m2 betonaljzat, beszerelésre került 0,68 t betonacél,
betonaljzat lett készítve helyszínen kevert betonból. Kialakításra került 11,93 m2 válaszfal. Bontásra került a
fa tetőszerkezet, a tetőlécezés, a szelemenek, és a tetődeszkázat. Majd kialakításra került az új fa
tetőszerkezet, elhelyezésre került a párazáró fólia, elkészült a tetőlécezés, a gerincléc, a deszkázás.
elhelyezésre kerültek a vízálló, műgyantával stabilizált faforgácslapok, majd a faanyag gomba és
rovarkártevő elleni védelemmel lett ellátva. Leverésre került a vakolat oldalfalról 90,48m2-en és a
homlokzatról 148,6 m2-en. A homlokzati nyíláskeret javításra került sarok összedolgozással 67,2 m2-en. A
tetőn kívüli kémény is lebontásra került. Lebontásra került továbbá a síkpala és a hullámpala a gerincfedés,
elhelyezésre kerültek a betoncserepek 285,95 m2-en a szegélycserepek a kúpcserepek, a szellőztető
cserepek, és a hófogócserepek. Bontásra kerültek a régi nyílászárók, ezek helyett modern, nyílászárók lettek
elhelyezve. Projektünk keretében az eddig használaton kívüli tetőtér beépítésre került. Itt kialakítunk egy
40,68 m2-es és egy 42 m2-es raktárhelyiséget. A térben gipszkarton álmennyezet lett kialakítva, majd az
egész szigetelést kapott 257,8 m2-es nagyságban. Kialakításra került a tetőtérbe felvezető lépcső, s új
tetőszerkezet és tetőfedés lett kialakítva a bádogos munkákkal együtt. Az épület aljzata és a külső falak
szigetelést kaptak, s megfelelő hő technikai adottságokkal rendelkező nyílászárók is beszerzésre kerültek.
Összesen 11 db. Majd beszerzésre és kiépítésre került a napelemes rendszer, s megvásároltuk a 7 db hűtőfűtő klíma berendezést is. A program futamideje alatt műszaki ellenőr felügyelte a beruházást, míg a
program bonyolítását, ütemezését, pénzügyi felügyeletét, s a fizetési kérelmek intézését a projekt
menedzsment végezte. A beruházás reális, takarékos és költséghatékony volt.
A projekt eredményessége:
Projektünk eredményes, hiszen raktárkapacitásaink bővültek, az egész épület hő takarékosan működik,
ezáltal versenyképesebbek vagyunk, s több vevőt tudunk kiszolgálni.
A projekt hatékonysága:
Projektünk hatékony volt, igyekeztünk a pénzügyi hatékonyságot is fenntartani, tárgyalások segítségével
minél hatékonyabb árakat kiharcolni.

Bikal, 2019. december 16.
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PUCHNER BIRTOK RENDEZVÉNYNAPTÁR
Február
Téli program az Élménybirtokon
2020. február 1., 8., 22., 29. 10:00-16:00
Múltat idéző falusi porták, óvárosi céhes kézműves műhelyek, ahol mesteremberek élik
dolgos mindennapjaikat, portékáikat kézzel készítik. Kalandos játékok a család aprajanagyjának, hol tudásukat, erejüket, ügyességüket összemérhetik.
Jegyár felnőtteknek: 2.200 Ft/fő
Gyerekeknek kedvezmény!
Az Élménybirtok a Puchner Kastélyszálló felől közelíthető meg. A jegyeket a recepción
tudják megváltani.
--Kézműves programok és játszóház
2020. február 1-29. hétfő, kedd, szerda, csütörtök 10:00-16:00
Játszóház és kézműves foglalkozások az Élménybirtokon! Festhetsz porcelánt, süthetsz
mézes kalácsot, készíthetsz cserép figurát és fakanál bábot.
Kézműves foglalkozás: 1.000 Ft/fő
Csillámtetoválás: 600 Ft/db
Játszóház külsős látogatók részére: 500 Ft/30 perc
Xbox: 300 Ft/15 perc
Az Élménybirtok a Puchner Kastélyszálló felől közelíthető meg, a szálloda parkolója az autók
rendelkezésére áll. A foglalkozások az Élménybirtok Apródképzőjében kerülnek megtartásra
és a helyszín fizetendők. A programokon való részvétel 1,5 éves kortól ajánlott. Gyerekek
csak szülői felügyelet mellett vehetnek részt a programon.
--Különleges Valentin napi programok
2020. február 14.
A tökéletes Valentin napi programot keresi? Vegyenek részt Valentin napi séf vacsoránkon
(18:30-20:00), párkapcsolati stand up comedynken avagy Extra kurtizán képzésünkön
(20:00-21:30) és gyertyafényes éjszakai fürdőzésünkön (22:00-24:00).
Vacsora jegyár felnőtt részére: 7.900 Ft/fő
Kombinált jegy I. (vacsora, előadásjegy, fürdőbelépő) felnőtt részére: 9.900 Ft/fő
Kombinált jegy II. (előadásjegy, fürdőbelépő): 3.500 Ft/fő
Jelentkezési határidő: 2020. február 12. 10:00
A programokon való részvételhez előre utalás szükséges!
A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

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

Tiringer Luca
Tiringer-Kübler Eszter
és
Tiringer Máté kislánya

Dan Euniké
Erdei Mónika
és
Dan Dániel kislánya

Gratulálunk a szülőknek!

Elhalálozás
nem volt
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Bikali Újság

KÖZÉRDEKŰ
TELEFONSZÁMOK

2020. január

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

