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Áprily Lajos
Nő már a nap
Ember, ne félj: nő már a nap!
A jégfogú szél nem harap.
A koldus is dúdolva jár,
ragyog rongyán a napsugár.
A gond sem él mindig, ne hidd,
ragadd meg és a hóra vidd.

www.bikal.hu

Beköszönö
A képviselőtestület és a hivatal férfi tagjai,
valamint a magam nevében sok szeretettel
köszöntöm a bikali hölgyeket a közelgő
Nőnap alkalmából.
Isten
éltesse
őket
egészségben, szeretetben!

boldogságban,

Szép tavaszváró napokat kívánva:
Studer Imre, polgármester

A hóval szétfoszlik hamar:
elmossa egy langyos vihar.

Testületi Hírek
1.Bikal Község Önkormányzat Képviselő-testülete - a költségtakarékos, költséghatékony gazdálkodás

az Egyházaskozári Közös Önkormányzati Hivatal szem előtt tartása;
- a költségvetési célok teljesülése érdekében a 2013-es
2013. évi költségvetését elfogadta.
adómértékek szerinti előírások realizálása, a
2. A Képviselő-testület elfogadta a Hegyháti követelések beszedéséhez hatékony eszközök
Intézményi
Társulás
Általános
Művelődési rendszerszerű alkalmazása;
- közreműködés a járási hivatal által intézett ügyek
Központja 2013. évi költségvetését.
gördülékeny intézésében, az ügysegéd munkájának
3. Bikal Község Önkormányzat Képviselő-testülete segítése.
az Egyházaskozári Közös Önkormányzati Hivatal
köztisztviselői
vonatkozásában
a
teljesítménykövetelmények alapját képező, 2013.
évre megállapított kiemelt célokat az alábbiak
szerint állapítja meg:
- a képviselő-testület és szervei üléseinek,
döntéseinek előkészítésekor és végrehajtása során a
hatékony, eredményes és jogszerű működés
biztosítása, a képviselők munkájának segítése,
- az igazgatási tevékenység ellátása során a
jogszabályok betartása, a jogszabályváltozások
figyelemmel kísérése, az új rendelkezések mielőbbi
elsajátítása és szakszerű alkalmazása, törekvés az
egységes jogértelmezésre;
- az ügyfélbarát, szolgáltató közigazgatás, kulturált
ügyfélfogadás feltételeinek további javítása,
- honlap kialakítása és üzemeltetése által az
önkormányzatok
kötelező
közzétételi
kötelezettségének teljesítésére

4. Bikal Község Önkormányzat Képviselő-testülete
kezdeményezi,
hogy
a
Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ (1051 Budapest, Nádor
utca
32.)
egyházaskozári
és
bikali
intézményegységei, melyek 2012. december 31.
napjáig a Hegyháti ÁMK Egyházaskozár-Bikali
Általános Iskolájaként működtek, a 2013/2014.
tanévtől
egy
intézményként
a
Baptista
Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy (1111
Budapest, Budafoki út 34/b.) fenntartásában
működjenek.
5. A Képviselő-testület elfogadta az önkormányzat
2013. évi közbeszerzési tervét és költségvetését.
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FOGADÓÓRÁK
(más elfoglaltság esetén
a fogadóóra elmarad.
Ezért szíves
elnézésüket kérjük!)
Studer Imre
polgármester
szerda
16:00 – 17:00
Feller Henrik
alpolgármester
hétfő
18:00 - 19:00

ELÉRHETŐS É GE K

Studer Imre
polgármester
0630/233-6767
e-mail:
studeri@freemail.hu
onkbikal@axelero.hu
Feller Henrik
alpolgármester
(Béke u., Széchényi u.,
Jókai u., Árpád u.)
tel.: 0630/518-6525
Mázsár Lászlóné
képviselő
(Szabadság u.,
Zrínyi u.)
0630/549-7931
Brandt Vincéné
képviselő
(Rákóczi u., Arany
János u., Petőfi u.)
0630/596-0528
Kniesz Zoltán
képviselő
(Dózsa u., Hunyadi u.,
Ifjúság u.)
0630/901-1064

POLGÁRMESTERI
HIVATAL
DOLGOZÓI
dr. Markó Gábor
körjegyző Bikal:559-018
Kozár:459-101/ 13-as
mellék
Kubik Béláné ig. előadó
559-018
Lőbel Marianna
adóügyi e. 459-205
Ügyfélfogadás:
Hétfő-Csüt.: 8:00-16:00
Péntek: 8:00-12:00
Pénztári nyitva tartás:
Hétfő.: 8:00-15:30
Péntek: 8:00-11:00

Bikali Újság
6. Bikal Község Önkormányzat
Képviselő-testülete a helyi civil
szervezetek, továbbá a be nem
jegyzett, de nyilvántartott tagsággal
rendelkező
civil
szerveződések
részére
a
2013.
évben
a
taglétszámukhoz kötötten működési,
a
tervezett
rendezvényeik,
programjaikhoz kapcsolódóan pedig
feladatalapú
támogatást
ad
a
következők szerint:
Bikali Faluvédő és Szépítő Egyesület
80.000 Ft
BTSC Egyesület
100.000 Ft
Szent József Kolping Család Egyesület
60.000 Ft
Németklub Egyesület
80.000 Ft
Mozgáskorlátozottak
50.000 Ft
Nőklub
90.000 Ft
Internet Plusz
80.000 Ft
Nyugdíjas Klub
105.000 Ft
Junior Klub
50.000 Ft
Bikal Egészségéért Alapítvány
40.000 Ft
Vöröskereszt helyi szervezete
60.000 Ft
ILCO Egyesület
10.000 Ft

2013. február
A 2013- as évben a civil szervezetek
további 95.000Ft-ot pályázhatnak meg
folyamatosan az egész év folyamán.
7. A Bikali Német Nemzetiségi

Önkormányzat újra meghirdeti a
német NYELVVIZSGA pályázatot.
Pályázhat községünk minden lakója,
aki ebben az évben német nyelvből
alap-, közép- vagy felsőfokú
nyelvvizsgát szerez.
Az elnyerhető támogatás:
alapfok:
max.
5.000 Ft.
középfok:
max. 10.000 Ft.
felsőfok:
max. 20.000 Ft.
Továbbra is 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 2014. év
elején valósul meg.
Pályázatok benyújtása:
Bikali
Német
Nemzetiségi
Önkormányzat,
„Nyelvvizsga
pályázat” 7346 Bikal Zrínyi u. 2.
A német önkormányzat a pályázati
kiírás megváltoztatásának jogát
fenntartja!

Bikal Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2)
bekezdése alapján, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 5/2009.
(IX.18.) sz. rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosítására az alábbi rendeletet alkotja:
1. § A Rendelet 20. §-a a következő lesz:
Házi segítségnyújtás
(1) A házi segítségnyújtást az önkormányzat a Sásd és Vidéke Vagyonkezelő és
Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (7370 Sásd,
Szent Imre u. 23.) útján biztosítja.
(2) A házi segítségnyújtást az Szt. 63. §-a szerint gondozásra szorulók vehetik igénybe.
(3) A házi segítségnyújtásért fizetendő gondozási díj összege: 300 Ft/óra.
(3) A képviselő-testület a házi segítségnyújtásért fizetendő gondozási díj megfizetéséhez
jövedelemtől függő mértékben támogatást biztosít a rászorulóknak a következők
szerint:
- egyedülálló ellátott esetében az ellátott jövedelme, egyéb esetekben a családban az egy
főre jutó jövedelem havi összege kevesebb, mint 90.000 Ft: a támogatás mértéke: 150
Ft/óra
- egyedülálló ellátott esetében az ellátott jövedelme, egyéb esetekben a családban az egy
főre jutó jövedelem havi összege eléri, vagy meghaladta a 90.000 Ft-ot: a támogatás
mértéke: 100 Ft/óra
(4) Az ellátás iránti kérelmet az ellátást biztosító szolgáltató vezetőjéhez kell benyújtani,
a kérelemről az intézmény vezetője dönt.”
Dr. Markó Gábor jegyző
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Civilek Hangja – A Nyugdíjas Klub beszámolója
Már hagyomány, hogy minden évben írásban is
beszámolunk
az
előző
évben
végzett
tevékenységünkről. A 2012-es évet is eredményesen
zártuk, most már úgy, mint Nyugdíjas és Faluszépítő
Egyesület, együttműködve a többi civil szervezettel.
A 2012-es év munkájáról részletesen:
-Gyógyfürdőt
négy
alkalommal
látogattunk
Magyarhertelenden 80 fővel. A Kastély élményfürdőjét
79 fővel látogattuk (csoportbeosztás szerint).
-Hagyomány évek óta (6 éve) a heti gerinctorna (16-18
fővel), Angyalkánk által vezetve.
-Március 4-én Kriszt házaspár 50 éves egyházi
esküvőjén vettünk részt.
-Civil Szervezetek Napján nyugdíjasaink kiérdemelték a
legsportosabb csapat minősítő oklevelet. Ügyesen
szerepeltek.
-Falunapon nagy számmal jelentek meg az egyesület
tagjai.
A
virágosítási
mozgalom
értékelése
eredményeként 12 díjat osztottunk ki. Elkészült a falu
címere is virágból, amit falunapon a szinpadon
helyeztünk el, majd a Polgármesteri Hivatalba került
megőrzésre.
-Aug. 18-án szobanövény kiállítást rendeztünk, amit a
Kriszt házaspár kezdeményezett, majd a rendezésben,
lebonyolításban példamutatóan végig részt is vettek.
Köszönet érte! Olyan jól sikerült, hogy az idei évben is
megrendezzük..
-Aug. 20-án színvonalas műsoron vettünk részt.
Nyugdíjasaink nagy számban jelentek meg.
-Színházlátogatás Dombóváron szept. 15-én „A csókos
asszony” című operett 20 fővel.
-Családi estünk okt. 9-én. Két házaspár: Kriszt Henrikék
50 éves, Kronvald Jánosék 45 éves összetartozásukat
erősítették meg. 88 fő jelent meg. Az est igen jól sikerült,
mindenki nagyon jól érezte magát.
-Disznótoros rendezvényünkön 47 fő jelent meg. Az
egyesület tagjai fellépésükkel tették hangulatosabbá az
estét.

-Ádventi hét alkalmából kedves megmozdulást
szervezett egyesületvezetőnk, Mázsárné Marikánk. A
civil szervezeteket összefogva karácsonyi díszeket,
mézeskalácsot, ajándékokat stb készítettek, amit
jótékonysági célra fordítottak.
-Az egyéb falusi és iskolai rendezvényeken is rendre
megjelentek nyugdíjasaink.
-Megemlékezéseink között: Nőnap, Karácsony, Névnapi
üdvözletek szerepeltek.
-Nagyon kedves klubtársainkat kísértük utolsó útjukra.
Emléküket örökre megőrizzük!
Társadalmi munkákról:
-Ezek között szerepeltek a közterületek és az otthonok
virágosítása, az udvarok, az előkertek szépítése, amelyet
Falunapkor értékeltünk. Lombtalanítottunk a Kastélyparkban, segítettünk a festésben, valamint a
szeméttelepi maradványok eltakarításában, és a
szemétszedésben.
Elmondhatjuk, hogy a 2012-es évet is eredményesen
zártuk. Mindenkinek köszönjük az önzetlen támogatást,
az együttműködést. Szívesen várjuk és fogadjuk az új
tagokat sorainkba. Jelszavunk a régi: Szeressük
egymást!!!
Kiadások:
Bevételek:
Gyógyfürdőre: 166.850.Tagi
Gerinctorna:
33.235.- hozzájárulás:
238.100.Családi est:
89.373.- Tagdíj:
36.600.Színház:
28.500.- Önkormányzat: 105.000.Egyéb:
31.742.- Bevétel össz.:
379.700.kiadás össz.:
379.700.- egyenleg: 0.Jelentős értéket képviselnek még a természetbeni
támogatások is, pl.: Kastélytól, Önkormányzattól,
Iskolától stb.
2013-as terveinkről a következő számban olvashatnak.
Szeretettel: Horváth Ferencné

Kedves Bikaliak! Nyugdíjas NŐTAGJAINK!
A Nemzetkőzi Nőnap közeledtével most nyílik alkalom, hogy újságunk révén is nagy szeretettel köszöntsük
Kedves Nőtagjainkat, anyukákat, nagymamákat. Sok örömet és boldogságot, a lehető legjobb egészséget, jó erőt
kívánunk Mindannyiotoknak, nagy-nagy szeretettel:
Nyugdíjas és Faluszépítő Egyesület
Tavasz hajnalán
Ki mindent
Hálánk szálljon
Szépséges nők
Róluk emlékezünk,
Megtesz értünk, a nő
Lányra, anyára,
Jó asszonyok
A Nőkről, kiknek
Dajkál, ápol,
Ki a családot
Kívánunk boldog
Életünk köszönhetjük.
És felnevel Ő.
Összetartja.
Víg Nőnapt!
Tisztelt Támogatóim!
Örömmel tájékoztatok minden támogatónkat, hogy sikeresen lebonyolítottuk a Bikal Egészségéért Alapítvány
jótékony célú farsangi bálját. A sok felajánlásnak köszönhetően igen sok - több mint 1800 db.- tombolát sikerült
értékesíteni. A befolyt összeggel több tervünk is van. Első helyen a méhnyakrák elleni védőoltás
megszervezése és lebonyolítása lesz az érintett fiatalok körében Bikalon, de tervbe vettük az immár 20 éves EKG
készülékünk cseréjét is. Terveink megvalósításához igyekszünk majd pályázati lehetőséget találni, de felmerült
más alapítvánnyal való összefogás is. Nagylelkű támogatásukat KÖSZÖNJÜK
a kuratórium nevében: Dr Fekete László
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Az óvoda és az iskola hírei
2013 január 07-én a hosszú téli szünet után ismét megkezdtük az óvodai életet. Mielőtt azonban januári és
februári programjainkat felsorolnám, szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik a karácsonyt még
szebbé varázsolták óvodás gyermekeink részére.
Köszönet:
-a Bikali Önkormányzatnak, hogy játékainkat ismét bővíthettük, a gyerekek örömmel bontogatták a
karácsonyfa mellett.. -Molnár Norbertnek a fenyőfáért., -Studer Imre polgármester úrnak az oviban tett
látogatásért., -Ibi néninek és segítőinek a palacsintákért., -Nagyhajmási Önkormányzatnak a
vendéglátásért., -A Nagyhajmási Német Nemzetiségi Önkormányzatnak a buszköltségért., -Schwarz Kati
néninek a sapkákért., -Minden olyan szülőnek, aki támogatást nyújtott a gyerekeknek.
Januári programjaink:
01.16-án Egyházaskozáron zenés bábjátékot tekinthettünk meg a
Hangoló előadásában.
01.17.-18. A helyi postára és boltokba látogattunk a gyerekekkel.
01.31.-én A helyi könyvtárban tettünk látogatást.
Köszönjük a lehetőségeket!
Február 08-án az óvodások is elbúcsúztatták a telet, ezen a
napon tartottuk nyílt napos farsangi táncos mulatságunkat,
ahol szülők és gyerekek együtt vetélkedhettek, játszhattak és
mulathattak. Az idén meghívást kaptak a leendő óvodásaink is szüleikkel együtt. Majd együtt
fogyaszthattuk el a farsangi fánkot és a szülők által sütött süteményeket. Szeretnénk
köszönetet mondani a bikali Junior klubnak, Ibi néninek és a szülőknek a tombola felajánlásokért!
Bemutató órák az ISKOLÁBAN:
A Hegyháti ÁMK tagintézményei között a pedagógiai munka színvonalának emelése miatt rendszeresen
bemutató tanórákat tartunk. Ebben a hónapban Knieszné Virág Gizella és Nyírő Roland egyaránt magyar
órát tartottak. A bemutató órákra a mágocsi iskola pedagógusait is meghívtuk.
Német vers- és prózamondó verseny:
Február 8-án ismét részt vettünk a Szászváron megrendezett területi német vers-és prózamondó versenyen.
Az alsósok közül 5 (Csernik Barbara, Tulunger Zoltán, Czeichner Georgina, Kleisz Fanni, Rézműves
Tamás), a felsősök közül 2 ( Urbán Hajnalka, Zsók Krisztina) tanuló készült fel a versenyre. Minden
tanulónk dicséretben részesült.
A Szülők- Nevelők Jótékonysági Báljáról:
Február 2-án rendeztük meg hagyományos jótékonysági bálunkat. KÖSZÖNET mindazon szülőknek,
pedagógusoknak, támogatóinknak, akik hozzájárultak a jótékonysági bál sikeréhez (takarítással,
dekorációval, tombola-pénzbeli támogatással, műsorral, részvétellel stb.) Ismét sikerült megmutatni, hogy
össze tudunk fogni a gyerekekért! A gyerekfarsang és a bál bevétele együtt megközelítőleg 300.000Ft. A
befolyt összegből a szokott módon (1000Ft/gyerek) fogjuk támogatni az osztályok év végi kirándulását. A
többi bevételből pedig gyereknapi programot szervezünk.
A Szülői Munkaközösség nevében: Studer Zsófia

„Fáradtságom adom az esti árnynak, színeimet vissza a szivárványnak.
megnyugvásom a tiszta, csöndes égnek, mosolygásom az őszi verőfénynek”
FÁJÓ SZÍVVEL ÉS MÉLY TISZTELETTEL BÚCSÚZUNK

WÁGNER ANTALTÓL,

aki éveken át volt a Bikali, majd a Bikal-Egyházaskozári Általános Iskola
igazgatója, nyugdíjba vonulása előtt pedig a Hegyháti Intézményi Társulás
főigazgatója, valamint több cikluson át a bikali Képviselő-testület tagja.
Volt tanítványaiként őrizzük felejthetetlen magyar órái emlékét,
Kollégáiként derűs, mindig optimista hozzáállását a munkához, a
gyerekekhez….
NYUGODJON BÉKÉBEN!

Bikali Újság
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Egyházi hírek

Anyakönyvi hírek

„Minden oldalról körülveszel engem, és fölöttem tartod kezedet.”
EVANGÉLIKUS EGYHÁZ
Istentisztelet:
A hónap 1. vas.
14 órakor
A hónap 3. vas.
11 órakor
Elérhetőségek
Koskai Erzsébet lelkész
459-092,
0630/587-4610

2013. február

KATOLIKUS EGYHÁZ
Szentmisék:
vasárnap: 9:45 órakor
szerda, péntek: 17:00 órakor
pénteken mise után keresztút
Az egyházi hozzájárulás
Lukácsné Terike néninél
befizethető Tel.: 459-266
Csibi Imre mágocsi
plébános atya:
0630/322-0690

Ősi hagyomány az Egyházban, hogy a nagyböjti önmegtagadások idején a krisztushívők
megtakarított javaikat a szegényeknek adják. Ezt a hagyományt felelevenítve és az elmúlt
években kialakult szokást folytatva az idei nagyböjtben is tartós élelmiszereket gyűjtünk a
katolikus templomokban rászoruló testvéreinknek. Kérjük, hozzák el a szentmisékre
tartósélelmiszer-felajánlásukat és tegyék a templomban erre kijelölt helyre. Ezt megtehetik a
jövő heti vasárnapi szentmiséken és az azt követő hétköznapokon, március 3-tól 10-ig.
Adományaikat a Katolikus Karitász juttatja majd el a rászorulókhoz. Telefonos
adományvonalon is bekapcsolódhatunk a Karitász segítő munkájába. Ha hívjuk a 1356-os
telefonszámot, hívásonként 500 forinttal segítünk. A legkisebb adománnyal is a felebaráti
szeretet csodája valósul meg közöttünk. Isten áldja meg segítőkész családjainkat! Hálásan
köszönjük minden kedves testvér jó szándékú adományát.

Kreatív Kuckó
Továbbra is szeretettel várunk mindenkit, akik szeretnének valami új dolgot
megtanulni,vagy szívesen megosztanák ötleteiket, tapasztalataikat. A helyszín, a
lehetőség megvan a jó tartalom csak rajtunk múlik!
Helye: Önkormányzat emelete, IKSZT terem
Ideje: MINDEN MÁSODIK HÉTFŐN 16.00 órakor
(A következő foglalkozás ideje:2013.03.11. )
Az aktuális programról szóló információ az Önkormányzat hirdetőjén lesz
megtekinthető.

Természetjáró Szakosztály
Szervezetünk a 2013-as évre négy túrát tervez. Az elsőre március 16-án kerül sor,
melynek célpontja a Nyugat-Mecsek legmagasabb csúcsa, a 602 méteres Jakab-hegy,
és annak környéke. Mindazok számára, akik nem tagjai az egyesületnek, a túrán való
részvétel 800 Ft. A korlátozott ülésszám miatt a szervezet tagjai a jelentkezésben
előnyt élveznek. Bővebb információt kérni és jelentkezni a 30/654-6804-es
telefonszámon, valamint a könyvtárban Borsi Viktornál lehet. Új lehetőségként
facebook közösségünket is érdemes látogatni, ahol számos információhoz juthatnak
az érdeklődők mindenkori eseményeinkről, szervezetünkhöz való csatlakozás
feltételeiről, valamint egyéb híreinkről.

Agrárvállalkozóknak
Február 19-én az OTP tájékoztatót tartott mezőgazdasági vállalkozóknak,
őstermelőknek finanszírozási, számlavezetési, agrárkamarai és pályázati
kérdésekben. Aki nem tudott részt venni a tájékoztatón, az felvilágosítást kérhet a
témákban Buni Zoltán Vállalkozói kapcsolattartótól Telefon:
70 / 938-5376
E-mail: bunizo@otpbank.hu
www.otpbank.hu/portal/hu/MKV

Megérkezett
Maisch Csaba
és Skobrák Nikolett
Levente nevű kisfia

Halálozás
Goják Andrásné
Gizi néni



Kniesz János



Mészáros Ferencné
Juci néni



Wágner Antal



Polák Tibor

Nyugodjanak
Békében!
Tisztelt helyi
vállalkozók!
A helyi IKSZT keretein
belül meghirdetjük
üzlethelység bérlésének
lehetőségét.
Érdeklődni a „Bikal”
Nonprofit Kft.
irodájában, valamint az
559-006-os számon
lehet.
SÁSDI
FALUGAZDÁSZ
IRODA
575-010
KONTÁRNÉ TÓTH
ZSUZSANNA
0670/436-1210

Bikali Újság

6/6 oldal

KÖZÉRDEKŰ
TELEFONSZÁMOK
MENTŐ: 104,
TŰZOLTÓ: 105, RENDŐRSÉG: 107
ORVOSI RENDELŐ BIKAL
H.,K.,CS.,P., : 8:00-11:30
SZe.: 13:00-16:30 72/459-217
FOGORVOSI RENDELŐ MÁGOCS
Dr. Vass Edit bejelentkezés: 72/451-114

2013. február

A BIKAL NONPROFIT KFT SZOLGÁLTATÁSAI
szennyvízszippantás
(ezek az árak csak Bikalon érvényesek):
lakossági: 3.300Ft, közületi: 4.500Ft
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
Bogyai Gábor ügyvezető: 0630/748-1581

ORVOSI ÜGYELET
dombóvári kórház 74/462-385
H.,K.,Sz.,Cs.: 16-tól másnap 8 óráig.
Ünnepeken a hétvégi rend szerint.
Gyermek ügyelet 74-564-086
munkaszüneti napokon 8 - 16 óráig.

GUMISZERELÉST, CENTÍROZÁST ÉS
DEFEKTJAVÍTÁST VÁLLALOK SZÁMÍTÓGÉPES
MOTOR-DIAGNOSZTIKA!!
Kübler István, autószerelő Bikal Ifjúság utca 37.
0672/ 459-304 vagy 0630/621-0752

CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT
Tiringer Ernőné, fogadóóra az iskolában
szerdán 13-15 óra között.

VIRÁG és jó minőségű IMPORT
HASZNÁLT RUHA.

KÖRZETI MEGBIZOTT RENDŐR
Müller György szolgálati tel.: 30/218-4806
SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS BIKALON
Piszkor Istvánné, Gyöngyi 06/30/231-39-85
POSTA BIKAL 459-210
OKMÁNYIRODA SÁSD Dózsa Gy. 32.
72/475-691, 72/576-520/ 135-ös mellék,
H., Sz.: 8-11, 13-15:30, K., P.: 8-11
VÍZ HIBABEJELENTÉS
30/641-8299
ÜGYINTÉZÉS Szászvár Május 1 tér 1. 389-064
EON ÁRAM- HIBABEJELEN. 06/8020-5020
EON GÁZ- HIBABEJELEN. 06/8042-4242
MUNKAÜGYI KÖZPONT
Mágocs Művelődési Ház
minden hónap második keddjén
8 – 12 óra között
FÖLDHIVATAL KOMLÓ
Berek u. 3. Tel.: 483-110
KÉMÉNYSEPRŐ Schnetz Péter
06/30-416-0193

ÉPÍTÉSÜGYI HATÓSÁG
Komló, Városháza tér 3.
telefon: 72/584-000
ügyfélfogadás: hétfő, szerda 8:00-16:00

Bikali Újság

Hétfőtől- Szombatig 8-17óráig.
06/20/410-49-15 vagy 459-238 Szeifert Ibolya Béke u. 6

FRISSÍTŐ SVÉD MASSZÁZS
- FRISSÍTŐ TESTMASSZÁZS,
- HÁTMASSZÁZS,MELY
- FRISSÍTŐ TALPMASSZÁZS,
- RELAXÁLÓ ARCMASSZÁZS,
- ALAKFORMÁLÓ, CELLULIT MASSZÁZS
BEJELENTKEZÉS TELEFONON: 06-30/972-4685-ÖS
A vendégek kényelme érdekében kérésre házhoz is megyek.

VETŐMAG A TINY BOLTBAN
Hamarosan itt a tavasz! Térjen be és
válogasson közel 100 fajta vetőmagból.
Továbbra is kapható virágföld, virágcserép,
kerti szerszám.

BIKALI BOLTOK
Vegyesbolt – Györki Ernőné 459-340
Vegyesbolt – Hild Gáspárné 459-374
Tiny aprócikkbolt Kiss Tiborné 30/947-7479
Tóparti ABC és Bisztró 459-202
Ifjúság Presszó Wieder Csaba 30/901-6906

E- MAGYARORSZÁG
AZ ÖNKORMÁNYZAT TETŐTERÉBEN
H., K., Sz.,Cs: 12:30-16:30 P.: 8:00-12:00
A KÖNYVTÁR nyitva tartása
Hétfő – Péntek (minden nap): 12:30-16:30
Szombat:csak ifjúsági rendezvények alatt
Borsi Viktor, könyvtáros Tel.: 06-30-654-6804

Bikal Község Önkormányzatának havonta megjelenő információs kiadványa. A megjelentetni
kívánt híreket, hirdetéseket, közérdekű információkat, az újsággal kapcsolatos észrevételeiket a következő emailcímre várjuk: bikaliujsag@freemail.hu - anyagleadási határidő: március 17.
Megjelenik 400 példányban – a lap ingyenes. Szerkesztő: Studer Zsófia Nyomtatás: Basámi Kft. Dombóvár
A megjelenő cikkek tartalmáért a kiadó nem vállal felelősséget.

