2020. február

Testüle ti h írek
1. Az iskola kérelmére testületünk úgy döntött, hogy újabb két tanterem bútorzatának a cseréjét
biztosítjuk. Ezzel el fogjuk érni, hogy 4 tanteremben legyenek új, a mai kor követelményeinek
megfelelő berendezések. Ehhez a feladathoz önkormányzatunk 600 eFt-ot biztosít összesen. A
bútorok kiválasztásában számítunk a tanár kollégák segítségére.
2. Az óvoda is kéréssel fordult önkormányzatunkhoz, ők azt kérték, hogy a régi elavult, nagyon
elhasznált étkezői székek cseréjét segítsünk megoldani. Képviselőink úgy döntöttek, hogy 60 db
új, strapabíró szék cseréjét támogatni tudjuk, s az ehhez szükséges forrásokat biztosítjuk.
3. Önkormányzatunk úgy döntött, hogy falugondnoki szolgálatot hoz létre. Az ehhez szükséges
iratok megalkotása elkezdődött. Amennyiben a szolgálat megalakul, úgy jogosulttá válunk
normatíva igénylésre, továbbá falugondnoki feladatok ellátásával kapcsolatos pályázatok
benyújtására.
4. Testületünk 228 eFt-ot biztosított óvodásainknak úszásoktatásra. Az oktatás befejeződött, ebben
a nevelési évben 2 csoportunk is képzésben részesült.
5. Képviselőink úgy döntöttek, hogy folytatni kell a Zrínyi utcai árokburkolási feladatokat, így az
utca egyik oldalának árokburkolása teljes egészében megvalósulhat. Ehhez a forrásokat
költségvetésünkből biztosítjuk.
6. Önkormányzatunk úgy döntött, hogy kísérleti jelleggel egészségügyi szűrőprogramot indít. A
többféle szűrési lehetőség közül –háziorvosunkkal egyeztetve- a pajzsmirigy elégtelen
működését kimutató tesztet választottuk. Döntésünk szerint 50 db teszt kerül megvásárlásra,
melyet a lakosaink kaphatnak majd meg. A részletes feltételekről következő újságunkban
kaphatnak információkat.
7. Testületünk elfogadta önkormányzatunk 2020 évi költségvetését. Költségvetési főösszegünk
105,358 mFt. Az előzetes tervek szerint beruházásokra 12,5 mFt-ot kívánunk fordítani, mely a
saját beruházásokon kívül a pályázati önerőt is tartalmazza. De természetesen az idei évben is
lehetőség nyílik házfelújítási pályázatok benyújtására, és a civil szervezetek támogatására is
rendelkezésre állnak a források. A költségvetésben tartalékot is terveztünk az esetleges sürgős
kiadások biztosítására.
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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

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

Mázsár Réka képviselő
06-30-534-7604
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

Tájékoztató
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. 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 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 óvoda hírei

Madáretetők keresése, gondoskodás a madarakról télen.

2020.01.20-22.

„Zöld óvoda” díjátadó ünnepség Budapest

2020.01.23.

Télűző farsangi délután ügyességi feladatokkal, tánccal, tombolával,
farsangi fánk fogyasztással a szülőkkel közösen.

2020.02.17.

Az idei nevelési évben január 23.-án sikeres pályázat után, közös munkánk eredményeként
átvehettük Budapesten, ünnepélyes keretek között a „Zöld óvoda” címet, melynek három évig
lehetünk birtokában.

Február 17-én tartottuk télűző farsangi vidám délutánunkat, mely ügyességi játékokkal, tánccal,
tombolával és farsangi fánk fogyasztásával telt közösen a szülőkkel, testvérekkel, nagyszülőkkel.
Köszönjük szépen Piroska néninek, Mariann néninek a finom fánkot. Mariann néninek, Sterner Éva
néninek, Piczek Kittiéknek a finom lekvárokat, Bogdán Jocóéknak a müzli szeleteket, Jauch
Hannáéknak, Laczkó Zselykééknek a sütit, Sz. K-nak az üdítőket, a sok segítséget és minden
szülőnek a tombola felajánlásokat és hogy részt vettetek ezen a vidám télűző farsangi délutánon. A
dekorációban való segítséget a Faluszépítő Egyesületnek szeretnénk megköszönni!
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Az iskola hírei
02.06. LEP keretében a harmadikosok megnézhették a felújított kaposvári színházban A padlás
című, a hatodikosok pedig a Fővárosi Nagycirkuszban a Fesztivál+ című előadást.

02.14. Farsangoltunk!

02.15. Sakk diákolimpiai selejtező
Baranya megyét Dan Tábita, és Dan Mánuel
fogja
képviselni
az
országos
sakk
diákolimpián iskolánk tanulói közül.
Mánuel egyben megyei bajnok is lett 7/7
ponttal. Külön gratulálunk Dan Ábrahám 5
megszerzett pontjához (5. helyezett/28) és
Tóth Lászlónak a 4 megszerzett ponthoz (12.
helyezett/28).
Köszönjük Polákné Margit néninek az új függönyöket!
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PUCHNER BIRTOK RENDEZVÉNYNAPTÁR
Március
Kézműves programok és játszóház
2020. március 1-31. hétfő, kedd, szerda, csütörtök 10:00-16:00
Játszóház és kézműves foglalkozások az Élménybirtokon! Festhetsz porcelánt, süthetsz
mézeskalácsot, 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 helyszínen fizetendők. A programokon való részvétel 1,5 éves kortól
ajánlott. Gyerekek csak szülői felügyelet mellett vehetnek részt a programon.
--------Márciusi családi előadások
2020. március 7. és 14. 20:30 - A fényteremtő
2020. március 21. 20:30 - Flúgos zenetörténet avagy túl a Looperencián
2020. március 28. - Svindli cirkusz
Felejthetetlen családi előadásokkal várjuk a család apraja-nagyját márciusban! Tekintsd
meg Te is az Ágens Társulat és a Bikali Élményszínház szórakoztató színházi darabjait! Az
előadások megtekintéséhez előzetes bejelentkezés szükséges eloadas@elmenybirtok.hu
e-mail címen!
Jegyár felnőtt részére: 1.500 Ft/fő
Jegyár gyermek (3-12 év) részére: 1.000 Ft/fő, Jegyár kisgyermek (0-2 év) részére: ingyenes
Jelentkezési határidő az előadás napján 17:00
Az Élménybirtok a Puchner Kastélyszálló felől közelíthető meg, a szálloda parkolója az autók
rendelkezésére áll. Gyülekező a recepción 30 perccel az előadás kezdése előtt.
--------Tavaszi program az Élménybirtokon
2020. március 7. - április 4. szombatonként 10:00 - 16:00
Az Élménybirtok nyitva tartási napjain mindenre elszánt középkori lovagok, majd egy tucat
kézműves és a legjobb komédiások várnak, hogy elfeledtessék Veled mindennapi
gondjaidat és különleges világba kalauzoljanak!
Jegyár felnőtt részére: 2.200 Ft/fő, Gyerekeknek kedvezmény!
A jegyeket a recepción tudják megváltani. Az Élménybirtok a Puchner Kastélyszálló felől
közelíthető meg, a szálloda parkolója az autók rendelkezésére áll.
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Márciusi 15. ünnepi program
2020. március 15. 12:00 - 16:00
Március 15-ei ifjak emlékére lovas, táncos, zenés előadással készülnek a Bikali
Élményszínház tagjai! Fehér Hattyú Fogadónk fenséges gasztronómiai kavalkáddal vár
mindenkit!
Belépőjegy felnőtt részére: 1.800 Ft/fő, Belépő gyermek (6-18 év) részére: 900 Ft/fő
Belépő kisgyermek (0-5 év) részére: ingyenes
Az Élménybirtok a jegypénztár felől közelíthető meg.
A jegyeket online, előre meg tudják váltani, így a helyszínen elkerülhetik a sorban állást!
A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

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

Hirdeté s

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:
Szabó Mónika (Bartos Mónika); tel.: +36 30 884 5255; e-mail: bartos.monika@generalimail.hu
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Szakmai beszámoló
Szalay Jenő családi gazdálkodó
VP2-4.1.2-16 - Kisméretű terménytároló, -szárító és -tisztító építése, korszerűsítése
Jelen fejlesztés célja:
Elsősorban versenyképességem növelése, piaci részesedésem növelése. Jelenleg terménytároló,
terménytisztító vagy terményszárító kapacitással nem rendelkezem. A tervezett beruházás
létrehozásával nagymértékben fog javulni előállított termékeim minősége a saját tisztítási, szárítási,
tárolási kapacitás megvalósításával, illetve termelési költségeim is csökkennek. Erőforrásaimat
hatékonyabban tudom majd kihasználni. A beépíteni kívánt napelemes szellőztető- rendszer
megújuló energiát hasznosító, környezettudatos megoldás. A beruházás megvalósulásával 2 új
munkahely jön létre.
A fejlesztés hatása:
Termékeim minősége javul, eltarthatósága növekszik, így piaci pozícióm erősödik. Javul a
vállalkozás versenyképessége: tisztító, szárító és tároló kapacitásom bővítésével előnybe kerülök
versenytársaimmal szemben. Fajlagos költségeim is csökkennek. Gazdasági hatás: termékeim
minőségének javulásával növekednek a bevételek is. Vállalkozásom bevételeinek növekedésével
annak nyereségessége, és a helyben befizetett adók (iparűzési adó) mértéke is nő. Foglalkoztatásra
gyakorolt hatás: 2 fő teljes munkaidős munkavállaló (előnyben részesített a helyben lakó)
felvételével növekszik gazdaságom munkaerő-képessége, és másodlagos hatásként javul a
településen a foglalkoztatottsági mutató is.

A fejlesztés műszaki tartalma:








2 db mezőgazdasági szemestermény tároló, típus: FCDL 48-8-N, tárolókapacitás: 1698 m3
1 db szakaszos üzemű terményszárító berendezés, típus: TBS 24-8-1 teljesítmény 10%
nedvesség elvonással 7,8 t/h
1 db kúptárolós tranzittartály, típus: GHT1534516 BFT, átmérője 4,57 m, térfogata 61,1 m3,
tárolókapacitás kukorica 42,6 t
1 db síkrostás terménytisztító berendezés, típus: Westrup SAC 1250, utótisztítás kapacitás 6
t/h
3 db serleges felvonó berendezés, típus: GHAT SF 60, szállítási magassága: 7,2 - 32,2 m
teljesítménye kukorica 53 t/h
Hídmérleg, típus: MST acél hídmérleg 20 m, 30-60 t
Greenventer napelemes ventilátor 40W 2 db
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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
nem volt

Elhalálozás
Galambos Béláné
élt 87 évet

Őszinte részvétünk a gyászoló családnak!
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TELEFONSZÁMOK
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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

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

