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Testüle ti h írek
1. Kőműves József polgármester tájékoztatta a képviselőket a futó pályázatokkal kapcsolatban. Ez
alapján csapadékvíz elvezetéses pályázatunk vízjogi létesítési engedélyeztetésének eljárása az
utolsó fázisához érkezett, hamarosan megkapjuk az engedélyeket a vízügyi hatóságtól a
beruházáshoz. Amennyiben az engedélyek meglesznek, meghirdethetjük a közbeszerzést a
munkálatokra. Ez a beruházás a temető utcáját érinti. Egyedi szennyvízkezeléses pályázatunknál
lezajlott a közbeszerzési eljárás, testületünknek kell döntenie a nyertes ajánlattevőről. Két ajánlat
érkezett. Két cég együtt adta be ajánlatát, ők a Green Water Technology Kft, és a Globál
Zöldenergia Kft. Mindkét cég pécsi, s az ajánlatuk 117.352.984 Ft-ról szólt. A második ajánlattevő a
Kontakt-R Kft volt, ők Veszprémiek, s az ajánlati áruk 118.629.200 Ft-ról szólt. Testületünk győztes
ajánlattevőnek a Green Water Technology Kft és a Globál Zöldenergia Kft közös ajánlatát hirdette
ki. Rendezési tervünk módosítása nagyon lassan halad, a feladatot kapó építész nem nagyon halad
vele előre. Javaslatára kiemelt beruházásnak kéne minősíteni a csapadékvizes beruházást, ez talán
gyorsítaná a folyamatokat.
2. Megkeresés érkezett képviselőinkhez az óvodából. A dolgozók azt kérték, hogy
önkormányzatunk vásároljon egy „ipari” mosogatógépet a munkák megkönnyítése érdekében.
Ezen kívül szükségük lenne egy mikróra, és egy zárható kisebb szekrényre. A mikró vásárlását
testületünk támogatta.
3. Falunapi programjaink jól sikerültek, az összesítések alapján a rendezvény költségei 2 millió Ft
körül alakultak. Ez az összeg 500 ezer forinttal kevesebb, mint tavaly, ami nagy eredmény, hiszen
az ételek készítésének költségei jelentősen növekedtek. Köszönet minden résztvevőnek, fellépőnek,
dolgozónak.
4. Testületünk elfogadta szociális tűzifa rendeletét. Ez alapján önkormányzatunk 62 köbméter fára
tudott pályázni, várhatóan 45 köbméter körüli nagyságban tudunk majd nyerni. Az igénylések
beadási határideje: október 31. Nyomtatványokat a hivatalban lehet kérni. Felhívjuk minden
érdeklődő figyelmét, hogy a jövedelem igazolásához valamilyen dokumentumot kötelező csatolni.
Ez lehet jövedelemigazolás, nyugdíj szelvény, stb. Igazolás nélkül a kérelem érvénytelen, s sajnos
elutasításra fog kerülni. Figyeljenek erre. Felhívjuk továbbá a figyelmet arra, hogy jelentős drágulás
következett be a tűzifánál is, a kereskedőknél sorban állás van, mindenki igyekezzen ez alapján
tervezni. Az is előfordulhat, hogy kemény telünk lesz, készüljünk erre, legyenek élelmiszer
tartalékaink is, sajnos az önkormányzatnak egyre kevesebb lehetősége van a segítésre.
5. Kőműves József polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy lekérte az óvoda előző évi
gázfogyasztását. Ez alapján a fűtésre tavaly 1,2 millió forintot kellett fordítani. Ha a mostani
információk igazak lesznek, akkor az óvoda fűtése a hétszeresére fog növekedni, így a fizetendő
összeg 8,4 millió forintra fog nőni. Ezért gondolkodnunk kell a spórolási lehetőségeken, továbbá
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alternatív fűtési rendszer kialakításának lehetőségét is keresni kell. Ezzel kapcsolatban megindultak
az információgyűjtések, s bővíteni szeretnénk a már meglévő napelemes rendszert.
6. Testületünk döntött az iskolakezdési támogatásokról is. A felső, közép, és általános iskolásoknál
ez az összeg 15.000 Ft, az ovisok és bölcsődések 10.000 Ft támogatásra jogosultak. Az iskolásoknak
iskolalátogatási igazolást kell hozniuk. További feltétel az általános iskolásoknál, hogy a mi
rendszerünkbe járjanak, az óvodásoknak pedig a Bikali óvodába kell járniuk.

Elérhetősé gek

Kőműves József polgármester

POLGÁRMESTERI HIVATAL DOLGOZÓI

e-mail: bikalihivatal@bikal.hu

dr. Markó Gábor, jegyző
Bikal: 559-018, Egyházaskozár: 459-101/13-as mellék

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
Kiss Tibor képviselő
06-30-282-3853
Feller Henrik képviselő
06-30-518-6525

Bognár-Papp Zsuzsanna adóügyi ügyintéző
559-018
Molnár Sarolta, ig. előadó, anyakönyv
559-018
Lancet Aranka, pénzügyi ügyintéző
559-018
Jurasits Gyöngyi, pénzügyi ügyintéző
459-205
Ügyfélfogadás:
Hétfő-Csütörtök: 8 – 16, Péntek:

8 - 12

Pénztár nyitva: Hétfő: 8-15:30, Péntek: 8-11

Házi készíté sű lekvárok kaphatók
Ismét kaphatók házi készítésű lekvárok az alábbi gyümölcsökből a készlet erejéig:
kajszibarack, szilva, ribizli, som, bodza, füge, vadszeder, szeder-berkenye, ribizli-josta.
A lekvárok ára: 700 Ft/üveg.
Érdeklődni lehet: Sterner Henrikné, Bikal Ifjúság u. 21., tel.: 06-30-9861-665

Kormányablak busz
Bikal
ideje:

2022. szeptember 8. (csütörtök) 08.30-09.15
2022. szeptember 19. (hétfő) 08.30-09.15

helye:

Polgármesteri Hivatal - Zrínyi Miklós utca 2.
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Iskola h írei
Német tábor
A nemzetiségi önkormányzatok
jóvoltából idén is volt német tábor,
mely július 11-15 között került
megrendezésre az egyházaskozári
iskolában.
A gyerekek játékos feladatok
során ismerkedhettek meg a
magyarországi
németek
történetével,
népviseletével,
foglalkozásaikkal.
Lehetőségük volt sváb ételek kóstolására és elkészítésére is, kézműveskedésre, ahol egy kosárfonó
volt segítségükre. A tábor utolsó napján a gyerekek egy kiránduláson vehettek részt, mely során a
kaposvári moziban tekinthették meg a Minyonok című filmet. A tábor napjai jó hangulatban teltek,
a gyerekek tanulhattak és sokat játszhattak. Köszönjük az önkormányzatoknak a támogatást, a
programokban résztvevőknek a segítséget!

Focitábor
Augusztus első hetében Bikalon
napközis focitábort rendeztünk.
Iskolánkból közel húsz diák rúgta
a labdát hétfőtől péntekig.
Az edzéseket Katica néni tartotta,
aki évekig volt a Ferencváros
utánpótlás edzője. A délelőtti
foglalkozások után a gyerekek a
kastély
kültéri
medencéjében
lazíthattak kicsit, majd a műfüves
pályán újabb tréning várt rájuk.
A hét során több felajánlás
érkezett, mint pl. fagyi, jégkrém, barack, dinnye, sütemények, csokik, lángos, pizza, gyümölcslé,
főtt kukorica, ásványvíz, palacsinta. Köszönjük a sok-sok támogatást! 
Reméljük mindenki jól érezte magát! Jövőre újra találkozunk!
Miklós Balázs/Balázsné
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Véradás
2021. szeptember 13-án, kedden ismét véradást szervez a Magyar Vöröskereszt Bikalon.
helye:

Bikal Óvoda, Rákóczi u. 13.

ideje:

09:00 – 12: 00 óráig

Minden régi és új véradót sok szeretettel várunk!
Ugyanezen hét péntekén, szeptember 16-án 17 órai kezdettel ismét meghívjuk véradóinkat egy
vacsorával egybekötött köszöntőre. Helyszín: az Óvoda udvara
Tóth Katalin

IKSZT hírei
Tudásunkkal kézen fogva a közösségekért 2022 felhívás keretén belül a Nemzeti Művelődési
Intézet lehetőséget kapott közel 5000 szakkör támogatására.
Éltünk a lehetőséggel és az IKSZT a támogatott szakkörök közül a csuhézást és gyertyakészítést
indítja el várhatóan szeptember, október vagy november hónaptól. (A pontos időpontról a
szakkörön résztvevőket külön értesítem.) A tervek szerint kis csoportban heti egy alkalommal lesz
foglalkozást a közösségi színtérben, húsz héten át.
A szakkörök elsődleges célcsoportja a felnőtt korosztály, de a gyermekeket is szívesen látjuk. A
felhívás keretében egységcsomagot kapunk, mely tartalmazza a foglalkozáshoz szükséges eszközt
és alapanyagot, de csak korlátozott létszámban: 5 főnek gyertyakészítéshez, 10 főnek a csuhéhoz.
CSUHÉ szakkör: Az alapanyag, annak kezelése, tárolása és a tárgykészítésben használatos
alapvető technikai eszközök bemutatásán túl játékok, kisebb-nagyobb használati eszközök
készülnek. A tárgyak megalkotása során különleges fonási, díszítési technikákat alkalmazunk.
GYERTYAKÉSZÍTÉS: Az alaptechnikáktól kiindulva csavart és más modern változatú gyertyákat
is megtanulunk készíteni. A hagyományos gyertyaöntésen kívül mártunk, forgácsolunk, tekerünk,
úsztatunk.
A résztvevők hétről hétre, foglalkozásról foglalkozásra megtapasztalhatták a közösségben alkotás
örömét. Jelentkezés: Pap Csillánál
FILMKLUB!
A következő vetítés ideje: 2022. szeptember 23. péntek, 17:00 órától az IKSZT-ben.
TÖK JÓ NAP!
A Bikali Magyar-Német Kulturális Egyesület 2022. október 1. szombaton szeretettel vár minden
kedves érdeklődőt a „Tök jó nap!” című rendezvényén. A program részleteiről a későbbiekben
tájékoztatjuk Önöket!
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Szeptember 8-án, 20:00 órai kezdettel tekinthető meg az Oberon Társulat előadásában
Bündeltanz/Batyutánc című darab! Ingyenes szabadtéri színházi előadás.
Helyszín: GOLUBÁN HÁZ, Bikal, Béke u. 3.
Az előadás magyar nyelvű, ingyenes, a Déryné Program hozzájárulásával valósul meg. A
korlátozott ülőhelyek miatt csak regisztrációval lehet részt venni a történelmi múltidézésen.
Regisztráció az alábbi elérhetőségeken lehet: papcsilla2018@gmail.com, tel.: 06-30-451-6643,
Messengeren, „Bikal közössége”csoportban, valamint személyesen nálam.
Kérünk mindenkit, aki regisztrált, hogy az időjárásnak megfelelően kellően meleg ruházatban
érkezzen. A nézők padokon fognak ülni, lehet hozni plédet, párnát. Kérjük, figyeljék facebook
oldalainkat, ha bármi változás lesz azonnal közzétesszük! Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Anyakönyvi hírek
Születés

Elhalálozott

nem volt

Szalai Ferenc
élt 71 évet.
Wild Jánosné
élt 81 évet
Koller Imre
élt 91 évet
Horváth Józsefné
élt 88 évet

Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak!

Egyházi hírek

KATOLIKUS EGYHÁZ, Szent Anna templom

EVANGÉLIKUS EGYHÁZ

Szentmisék:

Istentisztelet:

vasárnaponként:

08:30 órakor

Elérhetőségek:
Battonyai János plébános: 06-30-949-4048
Studer Zsófia:

06-30-358-7564

A hónap 1. vasárnap:

14 órakor

A hónap 3. vasárnap:

11 órakor

Elérhetőségek:
Koskai Erzsébet:

06-72-459-092, 06-20-251-7574
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PUCHNER BIRTOK RENDEZVÉNYNAPTÁR
Szeptember

ÉLMÉNYBIRTOK PROGRAM
Őszi program
2022. szeptember 3., 10., 17., 24.
11:00-17:00
Az ősz beköszöntével sem érnek véget a középkori programok az
Élménybirtokon! Sőt, ilyenkor pezsdül fel igazán az élet: hagyományőrző
foglalkozások, izgalmas előadások és Lovagi torna is vár rátok!
Jegyár felnőtteknek: 3 000 Ft/fő
Gyerekeknek kedvezmény!
A belépőjegy a Puchner Kastélyszálló recepcióján váltható meg.
---------

SZÍNHÁZI ELŐADÁS A PUCHNER BIRTOKON
Kurtizánképző előadás
2022. szeptember 29. 20:00
A világon egyedülálló Kurtizánképzés Zinával - párkapcsolati stand up, szerelmi
okosítás hölgyeknek és érdeklődő uraknak. Az előadás svédasztalos vacsorával
együtt is igénybe vehető!
Felnőtt előadásjegy: 2 000 Ft/fő (14 éves kortól)
Felnőtt előadásjegy vacsorával: 8 750 Ft/fő (14 éves kortól)
Vásárolja meg jegyét online: www.elmenybirtok.hu
-------A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

Részletes információk: www.elmenybirtok.hu, www.puchner.hu
Jegyrendelés: +36 72 459 547
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A BIKAL NONPROFIT KFT
SZOLGÁLTATÁSAI

KÖZÉRDEKŰ

TELEFONSZÁMOK

szennyvízszippantás:
MENTŐ: 104,
TŰZOLTÓ: 105, RENDŐRSÉG: 107
ORVOSI RENDELŐ BIKAL
H.,K.,CS.,P., : 8:00-12:00
Sze.: 12:00-16:00
tel.: 459-217
FOGORVOSI RENDELŐ MÁGOCS
Dr. Vass Edit bejelentkezés: 451-114

(ezek az árak csak Bikalon érvényesek)
lakossági: 3.300 Ft, közületi: 16.370 Ft
(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

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.

Bogyay Gábor ügyvezető
tel.: 06-30-748-1581

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

Kiss vegyesbolt
Kapható cikkek: háztartási termék, ajándék áru, játék,
művirágok, vegyi áru, háztartási papír, papír-írószer,
csomagoló papírok, hobbiállat eledel és felszerelés,
ruházat –cipő –rövidáru, szerszámok, festékek,
zár -vasalat –kötőelem, szezonális termékek.
Tartós élelmiszer, édesség és ital.
Bikal, Rákóczi u. 8.

Vegyesbolt
Hild Gáspárné 459-374

MUNKAÜGYI KÖZPONT
Mágocs Művelődési Ház
minden hónap első keddjén
8 – 12 óra között

Ifjúság Presszó

FÖLDHIVATAL KOMLÓ
Berek u. 3. Tel.: 72/896-166

Az IKSZT nyitvatartása:

KÉMÉNYSEPRÉS
1818/ 9menü/ 1pont
ÉPÍTÉSÜGYI HATÓSÁG
Komló, Városháza tér 3.
telefon: 584-000
ügyfélfogadás: hétfő, szerda 8:00-16:00

Tel.: 06-30-947-7479

Wieder Csaba 06-30-901-6906

H., K., Sz.,Cs, P.: 08:00-12:00
DJP Pont és a könyvtár nyitvatartása:
H., K., Sz.,Cs.: 12:00-16:00
P.: 8:00-12:00

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
Megjelenik 300 példányban – a lap ingyenes. Szerkesztő: IKSZT

