2022. március

Testüle ti h írek

1. Kőműves József polgármester tájékoztatta a képviselőket egyedi szennyvizes pályázatunkról. Mint
elmondta, elkészült a likviditási terv, ez alapján leigényelhető a program előlege. Előreláthatólag a
lakosságnak 355.000 Ft hozzájárulást kell majd fizetnie, ezért fog kapni egy kb. 2. millió Ft értékű
beruházást. A közel 70 ingatlant érintő fejlesztéshez a lakosság a befizetést 3 féle módon teljesítheti:
egy összegben történhet a befizetés, 2 részletben történhet a befizetés, vagy lehet választani a 36
hónapos részletfizetést is. Sokan érdeklődtek azzal kapcsolatban is, hogy utólagosan csatlakozhatnake a programhoz. Nekik elmondhatjuk, hogy amennyiben lesznek visszalépők, úgy a helyükre be lehet
majd lépni, viszont a 70 ingatlan számot nem léphetjük túl. A programba belépő lakosságot
hamarosan megkeressük, terveink szerint egy fórum megtartásával kapcsolatban.
2. Lezárult feltételes közbeszerzési eljárásunk is, melyet útfelújítási programunk folytatására írtunk
ki. Felhívásunkra 4 ajánlat érkezett, közülük testületünk az Inoxtherm Kft-t hirdeti ki győztesként.
3. A legújabb pályázati lehetőségekre reagálva önkormányzatunk 5 Magyar Falus pályázatot nyújtott
be. Azóta megérkeztek a hiánypótlások is, melyek szintén benyújtásra kerültek. Csak emlékeztetőül,
falubuszra, szolgálati lakásra, rendezvénysátorra, bértámogatásra és járdafelújításra adtuk be
programterveinket. A kamerarendszer bővítésével kapcsolatos fizetési kérelmünket az Irányító
Hatóság elfogadta, így megkaphatjuk a támogatási összeget.
4. Képviselőink úgy döntöttek, hogy a Katolikus Egyház felajánlását elfogadja, s átveszi tulajdonba a
katolikus temetőt. Ezzel kapcsolatban elindultak az egyeztetések, a testületek döntöttek, így
hamarosan a püspökség elé kerülhet a végleges döntés.
5. Testületünk elfogadta önkormányzatunk és hivatalunk költségvetését. Összességében elmondható,
hogy a tavalyi évhez hasonlóan a költségvetés nagyon szoros lesz, az önkormányzatoktól
átcsoportosított forrásokat még nem kaptuk vissza, minimális mozgástérrel rendelkezünk. Azonban
az eddig vállalt feladatainkat, s rendezvényeinket megtartjuk, a beruházásokhoz szükséges önerőt
biztosítani tudjuk.
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Felhívás
Írjon, Írj Te is cikket a Bikali Újságba!
Miről szóljon a cikk? A gondolataidról, a tapasztalataidról, a világról, a hobbydról, egy jó étel- vagy
süteményreceptről, egészségről, szerelemről… stb. Ha bármilyen tanácsod, támogató gondolatod
van, amik segíthetnek megoldást találni a problémákra, vagy csak megmutatnak egy másik
lehetőséget. Van esetleg egy szép történeted, verset írsz? Szívesen látjuk az új és hasznos tartalmakat,
amivel színesebbé tehetjük újságunkat! Akár „íróként”, akár fotósként is örömmel fogadjuk a
jelentkezőket!
e-mail: sternerp@freemail.hu

Keresünk a községről, a községben élőkről készült archív fotókat, videókat, dokumentumokat,
történeteket, különleges tárgyakat.
A fotókat, videókat szkennelés, digitalizálás után visszajuttatnánk a tulajdonoshoz. Célunk egy minél
nagyobb digitális gyűjtemény kialakítása.
A feltáró munkához, az értékek felkutatásához várjuk a fiatalok, a helyi egyesületek, intézmények,
egyházak, magánszemélyek segítségét, megteremtve így annak a lehetőségét, hogy valamennyi olyan
Bikali hagyomány, építészeti, természeti és kulturális érték azonosítva legyen, mely jelen van a helyi
emlékezetben. „Egy egész közösség szerkesztheti az értéktárat!”
Bővebb felvilágosítás: Pap Csillánál,
tel.: 06/30 451-6643

Filmklub!
Bikal Község Önkormányzata, IKSZT
Kezdési időpont: 2022. március 18. péntek, 17:00 óra
Téma: Bikal találkozó, 2000.08.19.
Szeretettel várunk Benneteket, gyertek, mozizzunk, nosztalgiázzunk együtt!
Bővebb felvilágosítás és információ: Pap Csillánál, tel.: 06/30 451-6643
Ruhabörze!
2022.03.22-én, kedden 09:00-12:00 óráig ingyenes ruhabörze az Önkormányzat emeletén található
IKSZT-ben. Kérjük, hogy szatyrot szíveskedjenek magukkal hozni!
Mindenkit szeretettel várunk!
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Elérhetősé gek

Kőműves József polgármester

POLGÁRMESTERI HIVATAL DOLGOZÓI

e-mail: bikalihivatal@bikal.hu
fogadóóra: hétfőn 16 – 17 óráig

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

Más elfoglaltság esetén a fogadóóra elmarad.
Ezért szíves elnézésüket kérjük!

Bognár-Papp Zsuzsanna adóügyi ügyintéző
559-018

Maisch Norbert alpolgármester
e-mail: mnorbert76@freemail.hu

Molnár Sarolta, ig. előadó, anyakönyv
559-018

Mázsár Réka képviselő
06-30-534-7604

Lancet Aranka, pénzügyi ügyintéző
559-018

Kiss Tibor képviselő
06-30-282-3853

Jurasits Gyöngyi, pénzügyi ügyintéző
459-205

Feller Henrik képviselő
06-30-518-6525

Ügyfélfogadás:
Hétfő-Csütörtök: 8 – 16, Péntek:

8 - 12

Pénztár nyitva: Hétfő: 8-15:30, Péntek: 8-11
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Német Nemzetiségi Önkormányzat hírei
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Véradás

2022. március 30-án, szerdán ismét véradást szervez a Magyar Vöröskereszt Bikalon.

helye:

Bikal Óvoda, Rákóczi u. 13.

ideje:

09:000 – 12: 00 óráig

Minden régi és új véradót nagyon sok szeretettel várunk!
Tóth Katalin

Ingatlan bérbe adás

Bikal Község Önkormányzata bérbe kívánja adni a tulajdonát képező Rákóczi u. 12. szám alatti
ingatlanát határozott időre.
A bérleti díj összege 30.000 Ft/hó. Jelentkezési határidő: 2022. március 21.
Az érdeklődők bővebb információt kaphatnak hivatalunkban.
Beköltözni előreláthatólag április elején lehet, Bikal Község Képviselő Testületének döntését
követően. A jelentkezéshez csatolni kell az érdeklődők munkáltatói igazolását, kérés esetén erkölcsi
bizonyítványát.

Kormányablak busz
Bikalon
Ideje: 2022. március 24. (csütörtök) 08.30 - 09.15
Helye: Zrínyi Miklós u. 2., a Polgármesteri Hivatal mögötti parkoló

Egyházaskozáron
Ideje: 2022. március 24. (csütörtök) 09.45 - 10.30
Helye: Tinódi u. 2., a Civilek háza
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Iskolánk hírei
Itt a farsang, áll a bál!
Február 25-én vidáman, jelmezben ünnepeltük a farsangot az alsós tanulókkal.

2022. március 11. pénteken 12:00 órától a bikali alsós tagozatos diákok és az óvodás gyermekek a
központi parkban emlékeznek meg a március 15-ei eseményekről, melyre egy kis műsorral
készülnek.
Mindenkit szeretettel várunk!
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PUCHNER BIRTOK RENDEZVÉNYNAPTÁR
Március

ÉLMÉNYBIRTOK PROGRAM
Tavaszi program az Élménybirtokon
2022. március 5., 12., 19., 26.
11:00-17:00
Mindenre elszánt középkori lovagok, majd egy tucat kézműves és a legjobb
komédiások várnak, hogy elfeledtessék veled mindennapi gondjaidat és különleges
világba kalauzoljanak!
Jegyár felnőtteknek: 3 000 Ft/fő
Gyerekeknek kedvezmény!
--------Március 15. ünnepi program az Élménybirtokon
2022. március 15.
12:00-16:00
Március 15-ei ifjak emlékére lovas, táncos, zenés előadással készülnek a bikali
lovagok! Fehér Hattyú Fogadónk fenséges gasztronómiai kavalkáddal vár mindenkit!
Jegyár felnőtteknek: 3 000 Ft/fő
Gyerekeknek kedvezmény!
Váltsa meg előre jegyét ONLINE!
---------

SZÍNHÁZI ELŐADÁS A PUCHNER BIRTOKON
Díva, dáma, perszóna
2022. március 12. 20:30
Gyertek, érezzétek jól magatokat, kacagjátok végig ezt a humoros előadást! Mi
történik, ha elfogadjuk a női magazinok összes tanácsait, kitöltjük a tesztjeit? A Díva,
dáma, perszóna előadásból megtudhatod!
Ajánlott korhatár: 15-99 év.
Felnőtt előadásjegy: 2 500 Ft/fő (15 éves kortól)
Felnőtt előadásjegy vacsorával: 9 250 Ft (15 éves kortól)
Az online jegyek már elérhetők: www.elmenybirtok.hu
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--------4 elem
2022. március 26. 20:30
Igazi misztérium-színház vár Bikalon! Lovas koreográfia, fényshow, csodálatos
énekesek és táncosok elevenítik meg a négy elem keletkezéstörténetét.
Vacsorával egybekötött jegyek limitált számban elérhetőek!
Felnőtt előadásjegy: 3 000 Ft/fő (12 éves kortól)
Felnőtt előadásjegy vacsorával: 9 750 Ft/fő (12 éves kortól)
Gyermek előadásjegy: 2 500 Ft/fő (6-11 év között)
Gyermek előadásjegy vacsorával: 5 500 Ft/fő (6-11 év között)
Vásárolja meg jegyét online: www.elmenybirtok.hu
---------

PROGRAMOK A PUCHNER KASTÉLYSZÁLLÓBAN
Exkluzív francia vacsoraest
2022. március 14.
Exkluzív francia vacsoraest elnevezésű programunk keretében a francia konyha
ízvilágába kalauzoljuk el! Vegyen részt különleges vacsoraestünkön, ahol séfjeink
többfogásos menü keretében mennyei francia fogásokkal készülnek!
Vacsoraest ára: 11.000 Ft/fő
Jelentkezés: +36 72/459 547
Jelentkezési határidő: 2022. március 11. (péntek) 10:00 óráig,
vagy a létszám erejéig.

A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

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

Elhalálozás

nem volt

Zsibók Tamás
élt 61 évet
Becht Jakabné
élt 80 évet
Dobrovodszki Károly
élt 70 évet

Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak!

Megemlékezés
Mély fájdalommal emlékezünk drága férjem

Kriszt Henrik
halálának 1. évfordulóján.

Álmodtunk egy öregkort, csodásat és szépet,
de a kegyetlen betegség mindent összetépett.
Bíztunk az életben, hittünk a gyógyulásban,
de ha már abba nem, legalább a csodában.
Csoda volt, hogy éltél és minket szerettél,
nem haltál Te meg, csak álmodni mentél.
Egy reményünk van, mi éltet és vezet,
hogy egyszer majd találkozunk veled.
Csak a fájó könnyek hullanak te érted,
örökké szeretünk és nem feledünk téged.
Nyugodjál békében!
Soha el nem múló szeretettel gondol rád szerető feleséged és a drága családod!
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Egyházi hírek

KATOLIKUS EGYHÁZ, Szent Anna templom

EVANGÉLIKUS EGYHÁZ

Szentmisék:

Istentisztelet:

vasárnaponként:

08:30 órakor

A hónap 1. vasárnap:

14 órakor

A hónap 3. vasárnap:

11 órakor

Elérhetőségek:

Elérhetőségek:

Battonyai János plébános: 06-30-949-4048

Koskai Erzsébet lelkész:

06-72-459-092

Koskai Erzsébet lelkész:

06-30-587-4610

Studer Zsófia:

06-30-358-7564

Gyülekezetünk lelkésznője Koskai Erzsébet 2022 márciusában elérte a nyugdíjazásához szükséges
időt. Lehetősége van, hogy 2 évig még lelkészként tovább szolgáljon. Ezzel a lehetőséggel ő is élni
kíván, és a gyülekezet tagjai is szeretnék, és kérték.
Hálás szívvel köszönjük neki az elmúlt 40 év szolgálatát, és kívánunk jó egészséget és Istentől erőt a
további munkájához.
Evangélikus gyülekezet tagjai

Az egyházfenntartói járulék 7000ft/fő (585ft/hó) befizethető Piszkor Istvánnénál.
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Tisztelt Bikaliak!

Hegyháti, mágocsi felmenőim miatt megtisztelő számomra, hogy azért a területért is dolgozhatok
majd országgyűlési képviselőként, ahonnan az őseim származnak.

Bikal története során mindig is büszkeséggel tölthette el az itt élőket. A halgazdaság, az állami
gazdaság nemcsak munkahelyeket, fejlődést jelentett a falunak, hanem kiváló példaként is szolgál,
hogy igenis egy falu is képes fejlődni.

Később, a rendszerváltáskor Bikalon sem azt ígérték, hogy szétverik a működő rendszereket, aztán
majd mindenki csinálhat, amit akar. Legyünk őszinték, az egész Hegyhátot sorsára hagyták.

Bikal ennek ellenére is komoly eredményeket tud felmutatni, nemcsak a turizmus, hanem az oktatás
terén is. Bikal is a jövőt választotta a múlt helyett. Én pedig a település és a térség országgyűlési
képviselőjeként egy dolgot szeretnék csak megígérni a bikaliaknak: hogy mindenben számíthatnak
rám.

Schwarcz-Kiefer Patrik
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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

