Bikali Újság

2014. május
Csorba Piroska
Gyerekkor

Mikor a léggömbökről tudod: égre
szállnak,
És titkokat súgsz este a babádnak;
Mikor a fürdőkád neked a tenger,
S te a kapitány vagy, samponhabos
fejjel;
Mikor még azt hiszed, hogy lehetetlen
nincs,
Mikor még nem tudod: a képzelet a
kincs;
A gyermekkor múlik, mint a nyár,
Mire rájössz, hogy volt – már
tovaszáll;
De ha a szívedben helyet adsz neki,
Onnan a felnőttkor ki nem űzheti.

www.bikal.hu

Beköszönö
Mindenkit
szeretettel
várunk az
idei
gyereknapra!
Részletek a 2.
oldalon.
Studer Imre
polgármester

Testületi Hírek
1.Bikal
Község
Önkormányzata
a
helyi
vállalkozások támogatására pályázati felhívást és
adatlapot tesz közzé, melyet a polgármesteri
hivatalban lehet átvenni.
2. Bikal Község Önkormányzat Képviselő-testülete
döntött arról, hogy a település víziközműveinek
üzemeltetésével megbízott MOHÁCS-VÍZ Kft.
(7700. Mohács, Budapesti ou.1.) beolvad a jogutód
BARANYA-VÍZ Zrt-be.

3. Bikal Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megállapodást kötött a Komló Térségi Családsegítő
és Gyermekjóléti Szolgálattal ( Szászvár Bányász
tér 1.).
A Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat
működtetésével
a
megbízott
az
intézményén keresztül biztosítja a családsegítés
feladat-ellátását a szociális vagy mentálhigiéniás
problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt
segítséget igénylő személyek, családok számára az
ilyen helyzethez vezető okok megelőzése céljából
nyújtott szolgáltatást, kihelyezett családgondozón
keresztül.

3. Bikal Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megállapodást köt a Komló Térségi Integrált
Szociális Szolgáltató Központtal (7300 Komló,
Kossuth L. u.103. volt SZTK)a szociális alap- és
szakosított ellátások végzésére.
Felvállalt
feladatok:
házi
segítségnyújtás;
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás; nappali ellátás
– idősek klubja; átmeneti elhelyezés – hajléktalanok
átmeneti szállása. A Komló Térségi Integrált
Szociális Szolgáltató Központ működtetésével a
megbízott az intézményén keresztül biztosítja a
szociális alap- és szakosított feladat-ellátását a
szociális vagy mentálhigiéniás problémák, illetve
egyéb krízishelyzet miatt segítséget igénylő
személyek részére. Elérhetőség: intézményvezető
Kasziba Zsuzsanna 581-308 vagy 0630/6888230,
vezetőgondozó Szikra Andrea 488-579 vagy
0630/514-6573
4. Bikal Község Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja
a
Komlói
Kistérség
Többcélú
Önkormányzati Társulás társulási megállapodását.
5. A Képviselő-testület megállapodást köt a Bikali
Római Katolikus Plébánia nevében eljáró Mágocsi
Római Katolikus Plébániával a bikali 49. hrsz-ú
temető üzemeltetésére és karbantartására.
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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

ELÉRHETŐSÉGEK

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
Mészárosné Sándor
Katalin 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 2014-2020
közötti
európai
uniós
programozási
időszakra
a
következő
településfejlesztési
célokat fogalmazza meg:
-szennyvízkezelés
-csapadékvíz-elvezető rendszer
felújítása
-belterületi árkok kialakítása,
felújítása
-Ifjúság utca végén új út építése
-belterületi utak burkolatának
felújítása
-térfigyelő kamerarendszer
kiépítése
-buszmegállók felújítása
-gyalogosátkelő kialakítása
-közvilágítás korszerűsítése
-középületek energetikai
korszerűsítése
-kerékpárút építése (BikalEgyházaskozár, BikalAlsómocsolád)
-bel- és külterületi utak felújítása
-bérlakások kialakítása és
felújítása
-közösségteremtő rendezvények
(falunap, halászléfőző-verseny,
falusi disznótoros)

2014. május
ORSZÁGGYŰLÉSI VÁLASZTÁSI
EREDMÉNYEK BIKALON

eredmény jelöltekre leadott szavazatoknál:
Választásra jogosultak száma: 636 fő
Választáson részt vettek: 380 fő 59.75 %
Átjelentkezett szavazók száma: 15 fő
Ebből megjelent szavazók száma: 15 fő 100%
Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma (az
átjelentkezéssel leadott szavazólapok nélkül) 379db
érvénytelen szavazat : 6 db
1.Dr. Hargitai László FIDESZ-KDNP 129 szavazat
2.Loschán Ferenc MSZP-EGYÜTTDK-PM-MLP 128 szavazat
3.Szőcs Norbert JOBBIK 71 szavazat
eredmény listára leadott szavazatoknál:
Választásra jogosultak száma: 581 fő
Választáson részt vettek: 341 fő
Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma (az
átjelentkezéssel leadott szavazólapok nélkül) 341db
érvénytelen szavazat : 1 db
1.MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP 122 szavazat
2.FIDESZ-KDNP 113 szavazat
3.JOBBIK 69 szavazat
eredmény német nemzetiségi listára leadott
szavazatoknál:
Választásra jogosultak száma: 55 fő
Választáson részt vettek: 39 fő
Urnában lévő szavazólapok száma 39db
érvénytelen szavazat :2 db

Immár 3. alkalommal
TÓPARTI GYEREKNAP!
május 31-én (szombaton) 9 órai kezdettel
a Tóparti Bisztró mögött
Mindenkit - kicsiket, nagyokat, szülőket és
nagyszülőket egyaránt - szeretettel várunk.
Minden segítséget, felajánlást (mind
anyagi, mind természetbeni) örömmel
fogadunk. A gyerekekre sok játék és
finomabbnál finomabb nyalánkságok,
míg a felnőttekre egy kis kikapcsolódás és egy jó
ebéd vár. 16:00 órakor meglepetés műsor!
Brandt Vincéné Ibi néni
Gratulálunk dr. Fekete Lászlónak, aki 2014. április 12-én Balatonfüreden, a
Háziorvosok Országos Kongresszusán az orvosi hivatás területén végzett kiemelkedő
munkájáért Életmű-díjban részesült és a szövetség arany érdemgyűrűjét vehette át.
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Szeretettel várjuk a civil szervezetek tagjait az idei

CIVILEK NAPJÁRA
június 28., szombat 15 órától a falumúzeum udvarán és az előtte lévő füves területre.
Ételről és italról minden szervezet maga gondoskodik. A civil szervezeteket arra kérjük, hogy kéthárom játékkal készüljenek, amivel próbára tehetik a többi civil szervezet tagjait.

Kedves fiatalok!
Felhívjuk figyelmeteket, hogy a következő ifjúsági klub 2014. május 31-én,
szombaton 14:00-tól lesz a helyi IKSZT-ben, a megszokott programelemekkel.
Szeretettel várunk minden fiatalt!
Az idei falunap július 26-án lesz. A részletes program a következő újságban fog
megjelenni.
Várjuk a főzésre vállalkozó közösségek jelentkezését.
Részletek: Mázsár Lászlóné 0630/549-7931
RUHAKONTÉNER került kihelyezésre az Arany János utca kastély felőli végén. A
ruhakonténerbe várják a már nem használt, de még jó állapotban lévő ruhákat,
játékokat, cipőket.
BARANYA MEGYEI TŰZMEGELŐZÉSI BIZOTTSÁG TÁJÉKOZTATÓJA

Erdőgazdálkodási tevékenységhez kapcsolódó égetés
Az erdőgazdálkodási tevékenységhez kapcsolódó égetésre csak az erdőgazdálkodó – annak hiányában az erdő
tulajdonosa – írásbeli engedélye birtokában lévő személy jogosult. Felhívjuk az erdőgazdálkodók figyelmét, hogy az
erdőgazdálkodási tevékenység keretében végzett égetés alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységnek minősül, melyet
előzetesen az illetékes katasztrófavédelmi kirendeltséghez be kell jelenteni.
Tűzgyújtási tilalom Fokozott tűzveszély esetén az erdészeti hatóság és/vagy az erdőgazdálkodásért felelős miniszter
TŰZGYÚJTÁSI TILALMAT rendelhet el. Tűzgyújtási tilalom idején TILOS TÜZET GYÚJTANI az
erdőterületeken, valamint a fásításokban és az ezektől mért 200 méteres körzetében lévő külterületi ingatlanokon.
Ide kell érteni a felsorolt területeken található tűzrakó helyeket, a vasút és közút menti fásításokat, valamint a parlag
és gazégetést is. Az aktuális tűzgyújtási tilalomról és számos egyéb hasznos információval a www.erdotuz.hu
weboldal.
Avar és kerti hulladék égetése A kerti hulladék égetése a hatályos jogi szabályozás alapján tiltott. A tiltás alól az
önkormányzat helyi rendeletben felmentést adhat, ebben szabályozza az égetés feltételeit, körülményeit. A helyi
önkormányzatnál kell érdeklődni, hogy mikor lehet a kertben égetni. Amennyiben nincs ilyen rendelete az
önkormányzatnak, abban az esetben nem szabad avart és kerti hulladékot égetni.
Kerti grillsütő használata, szalonnasütés, bográcsozás A saját tulajdonú, belterületi ingatlanon található tűzhely,
vagy grillsütő használata nem tiltott a tűzgyújtási tilalom idején sem.
Kérjük, segítsék az erdészek illetve a katasztrófavédelem munkáját és figyeljenek az alábbiakra:
Soha ne dobjanak el égő cigarettacsikket!
Erdőben csak a kijelölt helyen gyújtsanak tüzet!
Gondosan oltsák el a tüzet, használjanak hozzá vizet, vagy legalább 5 centiméter földet, mert a szél
visszagyújtja!
Igyekezzenek a kertekben csak akkora tüzet rakni, amiből a szél nem tud elvinni izzó zsarátnokokat!
Tartsák be a tűzgyújtási tilalom szabályait!
Soha ne hagyják a szabadtéri tüzet őrizetlenül!
Elektromos berendezések Több elektromos hosszabbító kábelt ne csatlakoztasson egymásba. Amennyiben elhagyja
otthonát, áramtalanítsa elektromos berendezéseit (kivéve a 24 órás üzemű berendezéseket) egy esetleges elektromos
zárlatból keletkező tűz megelőzése céljából (pl.: üzemelő mosógépét ne hagyja őrizetlenül). Ne terhelje túl az
elektromos hálózatot. Az elektromos hálózatban keletkezett hibákat minden esetben szakemberrel javítassa meg.
Egyéb fontos tudnivalók Ha főzés során meggyullad a tűzhelyen az olaj, soha ne oltsa vízzel, hanem tegyen rá egy
fedőt! Oxigén hiányában a tűz el fog aludni. Soha ne hagyja őrizetlenül a tűzhelyre feltett ételt! Kérjük, ne gyújtson rá
ágyban, vagy kanapén, mert a lehulló parázs könnyen tüzet okozhat! Javasolt otthon egy tűzoltó készülék
készenlétben tartása, mert a kezdeti tüzek oltására hatékonyan alkalmazható, megelőzve ezáltal a komolyabb károkat
és a személyi sérülést!
Egy kis odafigyeléssel megelőzhetőek a tragédiák!
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TAVASZI LOMTALANÍTÁS!!!!
JÚNIUS 20. PÉNTEK
Ne készítsen ki: -építési törmeléket, -állati tetemet, - zöldhulladékot, -veszélyes hulladékot
(akkumulátor, gumiabroncs, növényvédőszeres-festékes doboz stb), -elektronikai hulladékot (TV,
hűtőszekrény stb.)
A lomok kikészítésének módja:
A hulladékot június 20. reggel 6 óráig kell kihelyezni úgy, hogy a tisztaság megóvása érdekében a szóródó anyagok
gyűjtődobozba vagy zsákba kerüljenek.

Idén is Mutasd meg Magad!
A Bikali Német Önkormányzat ismét meghirdeti a bikali
Mutasd meg Magad Fesztivált.
Jelenlegi bikali, illetve bikali kötődésű (hajdan volt bikali, bikali rokonok stb.)
előadók jelentkezését várjuk. Életkori, kategóriabeli megkötés nincs.
Jelentkezni július 10-ig lehet a német önkormányzat tagjainál.
Feller Henrik 0630/518-6525, Mühlbert István 0670/614-0420, Percz Lídia 0630/911-9623,
Studer Imre 0630/233-6767
KÖZLEMÉNY
"Az Élménybirtok Kft. az Új Széchenyi Terv keretében "Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus
kereskedelem támogatása" című pályázaton GOP-2.2.1-11-2012-0334 azonosítószámmal 7,6 millió Ft uniós
támogatást nyert. A fejlesztések rendben megvalósultak, a projekt befejeződött."

PUCHNER
BIRTOK
BIKAL
Ballagási menüajánlat
(tálszervizes)
A menü: házias húsleves tésztával, zöldséggel;
sajttal töltött pulykamell rántva vagy
párizsiasan; falusiasan töltött filézett kacsa;
cigánypecsenye; sült fűszeres burgonya; párolt
rizs; grillezett zöldségek; kígyórétes;
gyümölcssaláta.
B menü: tárkonyos szárnyas raguleves;
marhapörkölt; rántott csirkemell petrezselymes
burgonyával; hordós pecsenye savanyú
káposztával; sörben pácolt sertéscsülök;
galuska; burgonya püré; zöldséges rizs;
csokoládé felfújt; húzott rétes.
Menü ára (italfogyasztás nélkül): 3 500 Ft/fő
Menü ajánlatainkat választhatja korlátlan
italfogyasztással is (ásványvíz, üdítő, csapolt
sör, folyó bor) 4 000 Ft/fő áron!

A ballagó diák éttermünk
vendége!
A további részletekkel kapcsolatban
keresse
Molnár Adriennt a +36 30 365 6131
7346 Bikal, Rákóczi utca 22.

ÉLMÉNYBIRTOK RENDEZVÉNYNAPTÁR
MÁJUS-JÚNIUS

Lúdas Matyi
2014. május 24., június 8. Nyitva tartás: 11:00-17:00

Az Élménybirtok kiemelt nyitva tartási napjainak programját 2
felvonásos népi rockopera zárja. Kaland, izgalom, humor és
persze minden korosztály számára érvényes tanulságok várják a
nagyérdeműt. Életre kel Döbrögi uraság, az ispán, Lúdas
Matyi, Galiba és Biri nénje!
Jegyár felnőtteknek: 3.000 Ft/fő Gyerekeknek kedvezmény!

Gyereknap
2014. május 31. Nyitva tartás: 11:00-17:00

Gyereknap középkori hangulatban! Kívánságládánk várja a
legféltettebb titkokat, melyekből 5 szerencsés gyermek álma
valóra válhat. A szülők véleménye alapján megkeressük majd a
Birtok legjobb gyermekét. A közös családi kalandok mellett
középkori előadásokkal is készülünk: lesz látványos lovagi
küzdelem, királyi solymászbemutató és Lónak vélt
mennyasszony című népi komédia!
Jegyár: 2.500 Ft/fő Gyerekeknek kedvezmény!

SOBRI Halnap Bikalon
Házigazda: a bajai SOBRI Halászcsárda
2014. június 28. Nyitva tartás: 10:00-18:00

Megidézzük a gasztronómiai fesztiválok hangulatát az
Élménybirtok Főterén. A fergeteges hangulatról Bódi Guszti,
Bódi Margó, Nótár Mary, Vermes Tímea és a Roxinház
gondoskodik. A program gasztronómiai házigazdája a bajai
Sobri Halászcsárda. A csárda szakácsai Farkas „Sobri” József Magyarország halfőző bajnoka - eredeti receptjei alapján
készített ételsorokkal várják a látogatókat.
Részletes információk: www.elmenybirtok.hu/programok
Jegyrendelés: +36 72 459 546
A nyitva tartási napokon előzetes bejelentkezés szükséges.
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Egyházi hírek

Anyakönyvi hírek

„Annak, hogy tudatában vagy-e a jelenlétemnek vagy sem, semmi köze ahhoz, hogy valójában
itt vagyok-e vagy sem. Én mindig veled vagyok, és időnként azt akarom, hogy valami
különleges módon érzékeld a jelenlétemet..”WM.Paul Young A Viskó-részlet

EVANGÉLIKUS EGYHÁZ
Istentisztelet:
A hónap 1. vas. 14 órakor
A hónap 3. vas. 11 órakor
Elérhetőségek
Koskai Erzsébet lelkész
459-092,
0630/587-4610

Halálozás
Rózsa Andrásné
Ági néni

KATOLIKUS EGYHÁZ
Szent Anna templom
szentmisék:
Vasárnap 11 óra

Cseh Péter káplán Bikalon a
plébánián elérhető: 30/46-85-409
vagy 459-208
weboldal:
www.csepeticsapata.hu
Csibi Imre plébános atya
Mágocson: 0630/322-0690

Ki a Szentlélek, és mit akar?
Aki már hallott Jézus életéről, és egy pici figyelmet szentelt neki, az valószínűleg
csodálattal gondol rá. Talán azt mondhatja, amit a Ben Hur című film végén
mondott az egyik szereplő: „Még a kereszten is az ellenségeiért imádkozott.” De
miért volt Jézus olyan, amilyen? Emberi erőfeszítéssel vált ilyen nemes jellemmé
fokról-fokra? Van ebben is igazság, de a lényeg ettől több. Ő Isten Fia, akit a
mennyei Atya Lelke, a Szentlélek vezetett minden lépésében. Egy hasonlattal élve:
Jézus a gyönyörű festmény, a Szentlélek a festőművész. Ő a Szentlélek, aki ilyen
csodálatos tervet mutatott meg Jézus életében. Jézus a halála és föltámadása után
fölment a mennybe, hogy onnan a mennyei Atyával együtt elküldjék a Szentlelket
nekünk, embereknek. Pünkösd a Szentlélek eljövetele, de neki nincs
mennybemenetele. A Szentlélek itt maradt velünk és bennünk. Erről tanúskodik az
élő Egyház. Ennek folytatása a bérmálás szentségében valósul meg. Május általában
a bérmálkozás hónapja az Egyházban. A mi falunkból is készültek a katolikus
fiatalok erre a szép ünnepre. Május 18-án Udvardy György püspök atya a mágocsi
plébánia területéhez tartozó falvak központjába, Mágocsra érkezett, hogy 30 fiatalt
részesítsen a bérmálás szentségében. Néven szólította őket, miközben megkente a
homlokukat szent olajjal: „Tamás, vedd a Szentlélek ajándékának jelét!”
Nekem személyesen az a legfontosabb imaszándékom, hogy minden ember
befogadja a Szentlelket. Ezért imádkozok, és ezért hirdetem a feltámadt Jézust
úton-útfélen, szinte minden eszközzel.
Cseh Péter Mihály csepeticsapata.hu

Természetjáró szakosztály hírei
Felhívjuk a természetjárás iránt érdeklődők figyelmét idei második túránkra, melyet
Püspökszentlászló környékére tervezünk. A program tervezett indulási időpontja
és helye: 2014. június 07., 800, az önkormányzat előtti parkoló.
Részvételi díj 800,- Ft, a szakosztály tagjainak ingyenes.
Rossz idő esetén a túra elmarad, ill. egy későbbi időpontban valósul meg.
Részletekről érdeklődni a könyvtárban Borsi Viktornál, ill. a +36 30/654-6804-es
mobilszámon lehet.

Hagyományos Horgászverseny és Halászléfőző verseny
a Szászvári Horgásztón Június 1. (vasárnap)
Nevezési díj tulajdonos tagoknak nincs a horgászversenyre!
Nem egyesületi tag nevezési díja a horgászversenyre!
Felnőtt nevezési díj: 2500-ft, Ifjúsági nevezési díj: 1500-ft Gyereknek nevezési díj
nincs! Halászléfőző versenyre nevezési díj nincs!
6-7 óra: ifi horgászok nevezése, 8:30-9:30 gyerek horgászverseny nevezése,
halászléfőző verseny nevezése 10:30-ig.

Nyugodjon
Békében!

emlékezés
Szloboda András
halálának 3.
évfordulójára
„Fájdalmunkat nem
enyhítik a múló évek,
Mosoly mögött is ott
vannak a fájó
könnyek.
Csak múlik az idő,
feledni nem lehet,
szívünkben örökké
őrizzük emléked.
A virág hervad, a kő
elporlad, de a mi
szeretetünk örökké
megmarad.”
Szerető feleséged,
gyerekeid, unokáid,
dédunokád

Állandó álarc és
ásványkiállítás
Tófűn a Kossuth u.
12-ben. Tel.:459-044
Dietmar és Angelika
Weise
a belépés díjtalan

ELADÓ
Kék szinű
Yamaha JOG 3KJ
robogó 50 ccm
eladó, kitünő
állapotban. érd.:
06-30/311 09 31
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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 72/459-217
FOGORVOSI RENDELŐ MÁGOCS
Dr. Vass Edit bejelentkezés: 72/451-114
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.
CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT
Bornemissza Katalin, fogadóóra az iskolában
szerdán 13-15 óra között.
KÖRZETI MEGBIZOTT RENDŐR
Müller György szolgálati tel.: 30/218-4806
Komló: 582-440
SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS BIKALON
Piszkor Istvánné, Gyöngyi 06/30/231-39-85
POSTA BIKAL 459-210
OKMÁNYIRODA KOMLÓ Városháza tér 3.
72/584-013, ,
VÍZ HIBABEJELENTÉS (0-24)
72/582-225
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
FALUGAZDÁSZ Nemes Balázs
06/30-329-28-81 Ügyfélfogadás:
csütörtök 10:00-11:00 IKSZT Bikal
KÉMÉNYSEPRŐ Schnetz Péter
0630/416-0193
A komlói JÁRÁSI HIVATAL
bikali ügyfélszolgálat
Ügyfélfogadási idő: kedd 8:00-9:30
Bükösdi Zoltánné 584-000/4118
Kovácsné Szelmann Gyöngyi 584-000/4453
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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
Bogyay Gábor ügyvezető: 0630/748-1581

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

VIRÁG
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.

BIKALI BOLTOK
Vegyesbolt – Györki Ernőné 459-340
Vegyes- és Dohánybolt – 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: június 15.
Megjelenik 400 példányban – a lap ingyenes. Szerkesztő: Studer Zsófia Nyomtatás: Basámi Kft. Dombóvár
A megjelenő cikkek tartalmáért a kiadó nem vállal felelősséget.

