2019. szeptember

Testüle ti h írek

1. Az idei falunapunk jól sikerült, s az idő is kegyes volt hozzánk, elmaradt a tikkasztó hőség. Az
eddigiektől eltérően egy regisztrációt kértünk a látogatóktól, ez alapján elmondhatjuk, hogy közel
500-an írták alá a regisztrációs íveket. A jótékonysági süti verseny is túlszárnyalta várakozásainkat,
ennek köszönhetően az iskolások és az óvodások is közel 40-40 ezer Ft támogatást kaphatnak.
Összességében a kétnapos programsorozat 2,5 millió forintba került, pályázaton a rendezvényre
500 ezer forintot nyertünk. Önkormányzatunk ezúton szeretné megköszönni minden támogató,
segítő közreműködését, akik nélkül falunapunk nem sikerülhetett volna ilyen jól!
2. Kőműves József polgármester tájékoztatása alapján befejezéséhez közeledik mind a katolikus
temető, mind az evangélikus temető ravatalozójának felújítása. A munkák kivitelezését sikerült
helyi vállalkozásokkal megoldani, ami jó, hiszen így a kifizetett források helyben maradhatnak. A
munkák díjáról a beérkezett számlák összesítése után tájékoztatjuk a lakosságot az újságban.
3. Testületünk úgy döntött, hogy a 2019-2020-as tanévben 10.000 Ft beiskolázási támogatást nyújt
minden Bikali lakhelyű általános iskolás, középiskolás és felsőfokú intézményben tanuló diáknak.
A támogatás feltétele: iskolalátogatási igazolás benyújtása a hivatalban!
4. Új aszfaltréteget kapott az általános iskola sportpályája. A beruházást pályázati támogatásból és
önkormányzatunk támogatásából valósítottuk meg. A munkák 4,5 millió Ft-ba kerültek, melyből
2,5 millió forint volt a pályázaton elnyert összeg. Azóta már a pálya felfestése is elkészült a diákok
nagy örömére.
5. Testületünk úgy döntött, hogy az iskolában a két teljesen felújított tanterem elöregedett,
elhasználódott bútorzatát kicseréli. Erre 600.000 Ft-ot szánunk.
6. Az idei tanévnyitóra eljött Kalapáti Attila a Szigetvári Tankerület igazgatója. Beszédében
megköszönte az önkormányzat támogatását, s hangsúlyozta, hogy ilyen mértékű segítséget az
egész tankerületben Bikal mellett csak Sellye városától kaptak. Ennek a közös munkának
köszönhető iskolánk fejlesztése, megújulása, melyet szeretnénk tovább folytatni.
7. Önkormányzatunk benyújtotta az idei évre szóló szociális tűzifa pályázatát. Pályázatunkat
pozitívan bírálták el, így előreláthatólag decemberben megint kaphatnak támogatást a rászorulók.
Részletekről, feltételekről, következő újságunkban adunk tájékoztatást.
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A 2019-es őszi önkormányzati választásokon az alábbi jelöltek indulnak a jelöltek sorrendjének
sorsolását követően:
polgármester- jelöltek
Bózsing Márk
Kőműves József

jelölő szervezet
független
független

megbízatás
főállású megbízatás
társadalmi megbízatás

képviselő-jelöltek
Kiss Tibor
Nagy Noémi
Kohl József
Mázsárné Horváth Boglárka
Maisch Norbert
Mázsár Réka Mária
Studer Zsófia
Feller Henrik

jelölő szervezet
független
független
független
független
független
független
független
független

Német nemzetiségi képviselő-jelöltek
Feller Henrik
Balázsné Galaci Judit
Percz Lídia
Studer Lili Erzsébet
Mészáros-Lófink Krisztina
Mühlbertné Gärtner Tímea

jelölő szervezet
BNÖSZ
BNÖSZ
BNÖSZ
BNÖSZ
BNÖSZ
BNÖSZ

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

Nagy Noémi képviselő
06-30-267-0459

Pénztári nyitva tartás:
Hétfő: 8 - 15:30 Péntek: 8 - 11
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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. szeptember 05. (csütörtök), szeptember 16. (hétfő)
2019. október 03. (csütörtök), október 14. (hétfő), október 31. (csütörtök)
2019. november 11. ((hétfő), november 28. (csütörtök)
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:

dr. Hessz Gabriella
járási hivatalvezető

Bikali Tök-Jó fesztivál







Ha szeretné megismerni a „A tök és a csikó” történetét a Bikali Színjátszókör előadásában,
ha megkóstolná tökből készült ételeinket, italainkat, süteményeinket,
ha ügyesen barkácsol, vagy ötletei vannak tökfigurák készítéséhez,
ha elhozná az otthon tökből készült alkotásait,
ha szívesen részt venne ügyességi játékainkban,
és ha igazán jól akarja magát érezni,

akkor töltsön el velünk egy kellemes délutánt Bikalon az önkormányzat alatti rendezvénysátorban!
Találkozzunk 2019. október 12-én délután 15 órakor! Mi ott leszünk, és mindent megteszünk azért,
hogy vendégeink jól érezzék magukat!

Bikali Faluszépítők
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Az iskola hírei
Tisztelt Olvasó!
Az Egyházaskozár-Bikali Tagintézmény vezetőjeként nagy megtiszteltetés számomra, hogy
köszönő szavaimat leírhatom a Bikali Újságba. Közel egy éve töltöm be a vezetői pozíciót az
iskolában. E rövid idő alatt mindkét község képviselő testülete a polgármesterek vezetésével
jelentős támogatásban részesítette intézményünket. Mindezen támogatások jó alapot jelentettek
arra, hogy a Szigetvári Tankerület is felkarolja projektjeinket. Említésre méltó a Szülői
Munkaközösség, valamint a nemzetiségi önkormányzatok nem csekély mértékű segítsége is. Ezzel
az összefogással készültek el az alábbi munkák:




Bikalon: Tantermek glettelése, dekorfestése, 2 tanteremben bútorok cseréje. Nyílászárók cseréje
négy osztályteremben és az alsó folyósón. Sportpálya aszfaltozása, festése, bejárati lábazat
felújítása.
Egyházaskozáron: 2 tanterem betonozása, linóleum burkolat kialakítása, villámhárító kiépítése,
interaktív panelek beszerzése.

Reménnyel tölt el, hogy további folyamatban lévő projektjeink vannak. A megújulás nem állt meg.
Az is bátorító számunkra, hogy diáklétszámunk jelentős emelkedést mutat, megtörve sok-sok év
csökkenő tendenciáját. A további sikeres együtt munkálkodás reményében tisztelettel és
köszönettel:
Dan Dániel igazgató
Becsengettek!
2019. szeptember 2-án 9 órakor tartottuk tanévnyitó ünnepélyünket. Kalapáti Attila, (tankerületi
igazgató) és Kocsisné Walter Ilona (irodavezető), valamint polgármesterek is megtiszteltek minket
jelenlétükkel. Dan Dániel, tagintézmény - vezető beszédében elmondta, hogy egy nagy összefogás
eredményeként iskolánk folyamatosan megújul. A tankerületen, az önkormányzatokon, az
iskolában dolgozókon kívül lelkes szülők, önkéntesek járultak/járulnak hozzá a munkák
elvégzéséhez. Köszönjük Mindenkinek, aki segítette/segíti iskolánk megszépülését!
Az első tanítási nap reggelén a főszerep a legkisebbeké volt. A tanév megnyitását követően az
óvodából elballagott gyerekeket átvette az óvónőktől tanító nénijük, Miklós Balázsné (Andi néni).
23 gyermek kezdte meg az 1. osztályt. Köszönjük a szerepet vállalt diákoknak a felkészülést, az
óvónőknek pedig a nagycsoportosaik felkészítését!

Az iskola vezetősége
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Pályázat
A Bikali Német Nemzetiségi Önkormányzat NYELVVIZSGA pályázatot hirdet.
Pályázhat községünk minden lakója, aki 2019. évben német nyelvből alap-, közép- vagy felsőfokú
nyelvvizsgát szerez.
Az elnyerhető támogatás: alapfok: max. 7.000 Ft, középfok: max. 15.000 Ft, felsőfok: max. 25.000 Ft.
Előnyt jelent a német kultúra, művészet és hagyományok területén végzett eddigi tevékenység.
Pályázni folyamatosan, egész évben lehet a nyelvvizsga fénymásolatának és a pályázó német
nyelven megírt önéletrajzának egyidejű benyújtásával. A pályázatok elbírálása folyamatosan
történik.
Pályázatok benyújtása:

„Nyelvvizsga pályázat”
Bikali Német Nemzetiségi Önkormányzat, 7346 Bikal Zrínyi u. 2.

A Német Önkormányzat a pályázati kiírás megváltoztatásának jogát fenntartja!

Lomtalanítás
A lomtalanítás időpontja: 2019.09.27. péntek
A lomtalanítás keretén belül ELSZÁLLÍTJUK: a háztartásokban feleslegessé vált, a rendszeresített
hulladékgyűjtő edényben méretük miatt el nem helyezhető, kiselejtezett lom hulladékot (pl.
nagyobb méretű berendezési tárgyakat, bútorokat, ágybetéteket, stb.).
A lomtalanítás keretén belül NEM SZÁLLÍTJUK EL: építési, bontási törmeléket (pl. beton, tégla,
csempe, ragasztó, cserép, kerámia és azok keveréke, ablaküveg, síküveg), a kerti biohulladékot (pl.
fanyesedék, faág, lomb), háztartásokban keletkező vegyes hulladékot (kommunális hulladék),
elkülönítetten gyűjthető papír, műanyag- és fémhulladékot, ipari, mezőgazdasági vagy
szolgáltatási tevékenység során képződött fém- és egyéb hulladékot (pl: autóalkatrész,
szerszámok), állati tetemet, trágyát, elektronikai hulladékot (pl., háztartási gépeket,
számítástechnikai eszközöket, ezek alkatrészeit, szórakoztató eszközöket – rádió, TV, lejátszók,
szerszámgépeket), veszélyes hulladékot (pl. akkumulátor, festékes-, vegyszeres doboz, hígító,
permetezőszer maradék, olajos hulladék, gyógyszer, gumiabroncs, stb.)
Építési törmelék, kerti biohulladék, elektronikai hulladék, veszélyes hulladék az önkormányzati
rendelet szabályai szerint elhelyezhető Pécs város három hulladékudvarában (Eperfás út 3., Szigeti
tanya 12-14., Postagalamb u. 3.) egész évben, hétfőtől szombatig 7 és 15 óra között.
A bútorokat a hatékonyabb helykihasználás, a gyorsabb munkavégzés érdekében, kérjük, hogy
szétszerelve adják át a közszolgáltatónak. A zsákok, dobozok megtöltésénél kérjük, figyeljenek arra,
hogy azok kézi erővel mozgathatóak legyenek, emeléskor a súly miatt ne szakadjanak ki, és ne
tartalmazzanak a rakodást végző személyt veszélyeztető anyagokat, például üvegdarabot, mely
kivághatja a zsákot, és megsértheti munkatársunkat.
Dél-Kom Nonprofit kft.
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PUCHNER BIRTOK RENDEZVÉNYNAPTÁR
Októberi standard program
2019. október 5-19. 10:00-16:00
Középkori városunk számtalan érdekes előadással, látnivalók sorával és programok
tucatjával várja kicsiket és nagyokat egyaránt. Igazi szórakozási lehetőséget kínálunk az
egész családnak.
Jegyár felnőtteknek: 1.900 Ft/fő, Gyerekeknek kedvezmény!

--------

Programok az őszi szünetben
2019. október 26.-november 2. 10:00-16:00
Egy hét távol az iskolától? Tölts nálunk családoddal egy felejthetetlen napot, hogy valódi
középkori kalandokban lehessen részetek! Élménybirtokunk összesen 4 nyitvatartási napon
várja az időutazókat jobbnál jobb programokkal!
Jegyár felnőtteknek: 1.900 Ft/fő, Gyerekeknek kedvezmény!

--------

Márton napi lakoma
2019. november 8. 10:00-17:00

Márton napi torkoskodás libavacsoránk keretében! Jóízű és gazdag falatozás a 40
napos Adventi böjtöt megelőző nap. Hagyományokhoz hű libavacsorával várjuk
vendégeinket, klasszikus és új borok kíséretében.
Ár: 7.500 Ft/fő
Jelentkezési határidő: 2019. november 6. 11:00
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:
szerda:

A hónap 1. vasárnap:
A hónap 3. vasárnap:

08:00
17:00

Elérhetőségek:

14 órakor
11 órakor

Elérhetőségek:

Csibi Imre plébános:
Studer Zsófia:

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

Koskai Erzsébet lelkész:

06-72-459-092,
06-30-587-4610

Anyakönyvi hírek

Születés
nem volt

Elhalálozás
Nagy Imréné
élt 79 évet
Farkas Jánosné
élt 87 évet
Bakó Györgyné
élt 80 évet

Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak!
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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.

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)
06-30-468-2566
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: 559-006, 06-30-748-1581
MUNKAÜGYI KÖZPONT
Mágocs Művelődési Ház
mindenhónap 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. szeptember

A BIKAL NONPROFIT KFT SZOLGÁLTATÁSAI
szennyvízszippantás:
(ezek az árak csak Bikalon érvényesek)
lakossági: 3.300Ft, közületi: 16.370Ft
(bankszámlaszám:11746043-21439865-000000000)
utánfutó bérleti díj: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: 06-30-748-1581

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
Tiny Aprócikk bolt– Kiss Tiborné 06-30-947-7479
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.
Árakról és időpontról érdeklődni lehet:
Fekete József egyéni vállakozó (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: október 15.
Megjelenik 300 példányban – a lap ingyenes. Szerkesztő: IKSZT Nyomtatás: Basámi Kft. Dombóvár
A megjelenő cikkek tartalmáért a kiadó nem vállal felelősséget!

