2019.január

Beköszönő
"Január jégpáncélt szorít az utakra,
északi szeleknek dudáját fuvatja.
Kéményünkben éjjel zúgnak, marakodnak,
jégcsap-sárkányfogak harapják a holdat."

Testüle ti h írek
1. A januári testületi ülésre eljött Balogh Anikó is, aki tájékoztatta a képviselőket a kis és nagy EFOP-os
pályázatok aktuális állásáról, az elkövetkező időszak Bikalt érintő programjairól. Ezek a programok
rendezvényeket, képzéseket finanszíroznak, de ennek a programnak a keretében lesz felújítva az iskola
sportpályája is!
2. A polgármester tájékoztatta a képviselőket a Magyar Falu Program tervek szerint februárban kiírandó
pályázati lehetőségeiről. Önkormányzatunk úgy döntött, hogy több pályázatot is be fog nyújtani, hogy
fejlesztési elképzeléseit meg tudja valósítani. A program során pályázni lehet többek között szolgálati
lakás kialakítására, óvodafejlesztésre, óvodai sport fejlesztésére, belterületi járda és útfelújításra is.
3. Önkormányzatunk 50.000 Ft-al támogatja az iskola és a Bikal Egészségéért Alapítvány jótékonysági
bálját.
4. Önkormányzatunknak átutalta a Belügyminisztérium a téli rezsicsökkentés keretében igényelt
támogatási összeget. Kőműves József elmondta, hogy sajnos az érintettek nem kaphatnak készpénzt,
mert ezt tiltja nekünk a támogatásról szóló rendelet. További részletek az újságban!
5. Testületünk módosította a 3/2015. (III.2.) számú települési támogatásokról szóló rendeletét. Így ezek
után települési temetési támogatásra minden bikali lakos jogosult lesz, jövedelmi helyzetétől
függetlenül! A többi feltétel változatlan maradt. Részletekről érdeklődjön a hivatalban.
6. Az óvodában villámvédelmi szabványossági felülvizsgálatot tartottak szakemberek, akik javítani való
feladatokat is feltártak. Ezeknek a feladatoknak az elvégzésére önkormányzatunk 250.000 Ft-ot biztosít.
7. Testületünk 868.000 Ft-ot biztosít az iskola kettő tantermének nyílászáró cseréjére.
8. Önkormányzatunk újra kiírja vállalkozásfejlesztési pályázatát. Pályázni a megvalósított fejlesztésekkel,
beruházásokkal lehet. Az adatlapok beadási határideje 2019. február 25. Részletekről érdeklődjön a
hivatalba!
9. Önkormányzatunk a szociális tűzifa ideszállítási költségeit az idei évben is kifizette. Ez az összeg
427.000 Ft volt
Testületünk a decemberi Adventi vásárra meglepetéssel készült. Úgy döntöttünk, hogy az idei évben
kísérletképpen a vásáron kolbászt sütünk, s ezt a lakosoknak kínáljuk. Ehhez háromégős gázserpenyőt
és 3 db bisztró asztalt is vásároltunk. Az eddigi visszajelzések alapján ezzel nekünk is sikerült hozzájárulnunk a
rendezvény sikeréhez!
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Tájékoztató
Véradás

Soron következő véradás időpontja: 2019. február 14. csütörtök,
9:00 órától 12 óráig. Helyszíne a bikali Óvoda épülete.
Sok szeretettel várunk minden régi és új véradót!
Tóth Katalin

Baranyában is elindult a kormányablakbusz
Kormány döntése szerint az idei évtől kormányablak-feladatok ellátására kialakított mobilizált
ügyfélszolgálatok viszik közelebb a kormányablakok által nyújtott szolgáltatásokat az
állampolgárokhoz. Már a baranyai kistelepüléseken élők is igénybe vehetik a kormányablakbusz
szolgáltatásait.
Magyarország kormánya számára kiemelten fontos, hogy az állammal kapcsolatos ügyeket mindenki
egyszerűen, gyorsan, lakóhelyéhez közel tudja intézni. Ezt a célt szolgálja a Baranya Megyei
Kormányhivatal kormányablakbusza is, ahol több mint 2500 ügykörben nyújthatnak be kérelmet,
indíthatnak ügyet, illetve kaphatnak tájékoztatást az eljárás menetéről az ügyfelek. Az ügyintézést
tapasztalt kormányablak szakügyintéző, valamint települési ügysegéd segíti.
A kormányablakbuszban – a korábban már megszokott ügysegédi szolgáltatások mellett – lehetőség
van például a személyazonosító igazolvánnyal, lakcímkártyával, útlevéllel, vezetői engedéllyel
kapcsolatos ügyintézésre, ügyfélkapu-regisztrációra is. A speciális járműben két munkaállomás,
ezekhez kapcsolódóan beépített fényképezőgép, nyomtató és szkenner teszi lehetővé a helyben
történő ügyintézést. A busz akadálymentesített, így mozgássérült ügyfelek fogadására is alkalmas.
A kormányablakbuszon bankkártyával történő fizetés biztosított, ugyanakkor felhívjuk a figyelmet,
hogy elkészült okmányok átvételére, illetve gépjárművekkel kapcsolatos ügyintézésre továbbra is
csak a kormányablakokban tudunk lehetőséget biztosítani.
A Baranya megyei kormányablakbusz a következő helyszíneken és időpontokban várja az ügyfeleket
a Komlói Járási Hivatal illetékességi területén:
2019. február 4. (hétfő)
Bikal
Egyházaskozár

08.30 – 09.15 óra között
09.30 – 10.30 óra között

2019. február 21. (csütörtök)
Bikal
Egyházaskozár

08.30 – 09.15 óra között
09.30 – 10.30 óra között
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Tájékoztató a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült háztartások támogatásáról
Bikal Község Önkormányzata a téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további
intézkedésekről szóló 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozat rendelkezéseinek megfelelően az ősz
folyamán tájékoztatta a lakosságot, hogy azon háztartások, amelyek a vezetékes gázfűtéstől eltérő
fűtőanyagot használnak, és a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesültek, október 15. napjáig
igénybejelentéssel élhetnek az önkormányzatnál.
A beérkezett igénybejelentéseket az önkormányzat összesítette, és arról a Kormányt 2018. október 17.
napjáig tájékoztatta. A Kormány a beérkezett igények alapján a szükséges összeg rendelkezésére
bocsátásáról határozatában döntött. (1602/2018. (XI. 27.) Korm. határozat a téli rezsicsökkentésben
korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások
egyszeri támogatásáról)
A támogatás felhasználására vonatkozó főbb szabályok:




A támogatás kizárólag természetbeni támogatás formájában nyújtható.
A támogatás kizárólag tüzelőanyagra fordítható, szállítási költségre nem, a szállítás a jogosult
feladata.
A jogosult a korábban megjelölt tüzelőanyag-fajtát egy alkalommal megváltoztathatja.

A támogatás felhasználásának határideje: 2019. december 15.
Önkormányzatunk ebben az ügyben több céggel is felvette a kapcsolatot. Ha valaki tűzifát vásárolna,
akkor az ajánlatok alapján kb. 0,47 köbméterre lenne jogosult, a szállítás költségeit a lakónak kell
fizetnie. Lehetőség van fabrikett vásárlására is, ebben az esetben 160 kg brikett vásárolható, melyet a
cég Bikalra szállítana. Ez a mennyiség égéshőjét tekintve 240 kg hasított keményfa fűtőértékével
azonos a cég mérése alapján.
További lehetőség a gázpalack vásárlása. Ebben az esetben 3 db gázpalack vásárolható némi
ráfizetéssel. Ezt természetesen lehet egyesével is vásárolni, lényeg, hogy a támogatás december 15-ig
felhasználásra kerüljön. Ezzel kapcsolatban kérjük az érintetteket, hogy jelezzék a hivatalban, hogy
mit szeretnének a támogatásból vásárolni! Köszönjük!

Felhívás!
Az utóbbi időben többen jelezték, hogy a felső Rákóczi utca környékén nagyon sok szemetet raktak ki
az erdősávba és a forduló környékére! Szeretnénk felhívni a szemetelők figyelmét, hogy Bikalon a
szemétszállítás ingyenes.
Amennyiben több szemét gyűlik össze, mint amit elvisznek, akkor a szemetet el kell tárolni, s a
következő héten kirakni! Amennyiben a szemetelés nem szűnik meg, úgy a szemetet elhelyezőket
megbírságoljuk!
Próbáljunk meg vigyázni falunk tisztaságára!
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Bikal Község Képviselőtestülete nevében szeretném nagyon megköszönni már nem is annyira amatőr
színészeinknek és minden segítőnek az Adventi vásár után bemutatott pásztorjátékot. A helyszín
varázsa, a szereplők játéka, s a hóesés, így együttesen nagyon nagy hatással voltak a nézőseregre.
Megint sikerült olyat alkotnia ennek a kis közösségnek, ami kuriózumnak számít térségünkben!
Gratulálok mindenkinek! S megértem, hogy más települések kicsit irigykednek emiatt Bikalra!
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Az iskola hírei
Karácsonyi műsor
A karácsonyi műsort iskolánk Egyházaskozáron tartotta december 20-án. Színvonalas műsoron a
gyerekek énekeltek, táncoltak, zenéltek, verset mondtak és egy saját készítésű színdarabot is
előadtak. Pedagógusaink kórusa is szerepelt karácsonyi dalaikkal. A műsor végén minden tanulót
várt egy ajándékdoboz a karácsonyfa alatt. Megható estét töltöttek el együtt a családok. Köszönjük,
hogy
ilyen
sokan
megtisztelték
részvételükkel
településeink
gyermekeit!
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Az óvoda hírei
Az óvoda decemberi programjai:
Barkácsest a Szülői Közösség szervezésében, előkészületek az
Adventi vásárra, szülők értesítése.

2018. 11.23.

Nyílt nap az iskolában, az első osztályban, egyeztetés a tanító
nénivel

2018. 11.28.

Mikulás az oviban, délután az iskola meghívására Mikulás futás és
Adventi vásár

2018.12.06.

Mézes kalács sütés az IKSZT-ben a Faluszépítő Egyesület
meghívására

2018.12.13.

Madarak karácsonya

2018.12.17.

„ Kis karácsonyi sütizés” az Önkormányzatok meghívott tagjaival

2018. 12.18.

Karácsonyvárás az oviban a SZK szervezésében megvalósuló
teadélután, pásztorjáték a Bikali Felnőtt Amatőr Színjátszó Csoport
előadásában

2018. 12.19.

A programok megvalósításához kapott segítséget szeretnénk ezúton is megköszönni!
Ünnepeink örömteli átélését segítette:











Bikal Község Önkormányzata a Mikulás csomagokkal
SZK. a Mikulás csomagokkal
Lajos bácsi, mint Mikulás
Molnár Norbert a fenyőfával
BNNÖ fejlesztőjátékok, bicikli vásárlásával
Nagyhajmás Község Önkormányzata a színes ceruzák és földgömb vásárlásával
Péter Jenőné a karácsonyfadíszekkel
Sterner Henrikné Éva néni kaláccsal és horgolt fenyőfa díszeivel
Zsuzsa óvó néni és Hild Gáspárné a szaloncukorral
Mészárosné Ica néni játékokkal

Támogatását köszönjük:





Miklós Balázsné Andinak
Mázsár Fehér Rékának
Bogyai Norbertnek
Azoknak a szülőknek, akik részt vettek a Barkács délutánon, gyümölcsöt hoztak a gyerekeknek,
ruhákat ajánlottak fel az óvodás gyermekek részére.
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PUCHNER BIRTOK RENDEZVÉNYNAPTÁR - Február
Téli standard program
2019. február 2. és 9. 10:00-16:00
Múltat idéző falusi porták, óvárosi céhes kézműves műhelyek, ahol mesteremberek élik dolgos
mindennapjaikat, portékáikat kézzel készítik. Kalandos játékok a család apraja-nagyjának, hol
tudásukat, erejüket, ügyességüket összemérhetik.
Jegyár felnőtteknek: 1.900 Ft/fő, gyerekeknek kedvezmény!
Valentin nap az Élménybirtokon
2019. február 16. 10:00-16:00
Szent Bálint napját ünnepeld velünk! Ajándékozzátok meg egymást egy együtt töltött vidám nappal,
ahol nevetésben és szerelemben sem lesz hiány! A párokat pikáns témájú szerelmi okosítás várja!
Jegyár felnőtteknek: 1.900 Ft/fő, gyerekeknek kedvezmény!
Exkluzív Valentin napi vacsora
2019. február 14. 18:30
Vegyél részt egy romantikus vacsorán kedveseddel a Puchner Kastélyszálló éttermében. Séfünk
különleges gasztronómiai fogásaival teszi feledhetetlenné az alkalmat. Minden Vendégünknek
pezsgőkoktéllel kedveskedünk!
Jegyár: 7.200 Ft/fő, jelentkezési határidő: 2019. február 12.12:00.
Farsang az Élménybirtokon
2019. február 23. 10:00-16:00
Készíts Farsangi álarcot kézműves foglalkozásunk keretében. Nézd meg leghumorosabb
előadásunkat a Roma daj-dajt!
Jegyár felnőtteknek: 1.900 Ft/fő, gyerekeknek kedvezmény!
Jótékony célú farsangi bál
2019. február 23. 19:00
A Bikal Egészségéért Alapítvány minden évben megrendezésre kerülő jótékony célú bálja.
Sztárvendég: Kozma Orsi! Jegyár: 7.500 Ft/fő, jelentkezési határidő: 2019. február 1.
A programváltoztatás jogát fenntartjuk!
Az Élménybirtok a Puchner Kastélyszálló felől közelíthető meg. A jegyeket a recepción tudják megváltani.

Részletes információk: www.elmenybirtok.hu, www.puchner.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:

459-092,
06-30-587-4610

Anyakönyvi hírek
Születés

Elhunyt

Nem volt

Bartos Imréné
élt 60 évet.

Őszinte részvétünk a gyászoló családnak!

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

Borsi Viktor képviselő
06-30-654-6804

Pénztári nyitva tartás:
Hétfő.: 8 - 15:30
Péntek: 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.
CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT
Kemsei Klaudia, SparasnéPóth Mariann
szerda 13-14:30 Polg. Hiv.: 389-163
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 Szászvár Május 1 tér 1. 389-064
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
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
A komlói JÁRÁSI HIVATAL
bikali ügyfélszolgálat
Ügyfélfogadási idő: kedd 8:35-9:30

2019. január

A BIKAL NONPROFIT KFT SZOLGÁLTATÁSAI
szennyvízszippantás:
(ezek az árak csak Bikalon érvényesek)
lakossági:3.300Ft, közületi: 16.370Ft
(bankszámlaszám:11746043-21439865-000000000)
jármű bérleti díjak: utánfutó: 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
TinyAprócikkbolt Kiss Tiborné 06-30-947-7479
Ifjúság PresszóWieder 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: február 10.
Megjelenik 300 példányban – a lap ingyenes. Szerkesztő: IKSZT Nyomtatás: Basámi Kft. Dombóvár
A megjelenő cikkek tartalmáért a kiadó nem vállal felelősséget!

