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Bíró András
Ez a Húsvét
Ez a húsvét olyan ünnep,
fák, virágok megzsendülnek,
mintha húznák-vonnák őket,
oly sebesen, gyorsan nőnek.
Ez a húsvét olyan ünnep,
fiatalok megszédülnek,
összebújnak, sugdolóznak,
szavakból szép jövőt fonnak.
Ez a húsvét olyan ünnep,
Szelek, vizek megperdülnek,
Hol a napfény, hol a zápor
Nyes nagyobb részt a határból.
Ez a húsvét olyan ünnep,
Bocsánata van a bűnnek
Fönt a hegyen az a Kereszt
Új élet útjára ereszt.

www.bikal.hu

Beköszönö
Áldott, Békés, Tavaszi Virágillatú
Húsvétot kívánunk:
Studer Imre polgármester,
Feller Henrik alpolgármester,
Mázsár Lászlóné,
Brandt Vincéné,
Kniesz Zoltán képviselők,
dr. Markó Gábor körjegyző,
a Polgármesteri Hivatal
és a Bikal Nonprofit Kft
dolgozói

Testületi Hírek
1. Bogyay Gábor ügyvezető beszámolt a Bikal 6. Bikal Község Önkormányzat Képviselőtestülete a
Nonprofit
Kft
működéséről,
a
településüzemeltetéssel, illetve a pályázatokkal
kapcsolatos bevételekről és kiadásokról. A testület a
beszámolót elfogadta.
2. A testület hozzájárult, hogy az iskola egy
pedagógusa, Makai Valéria, az intézmény éves
költségvetésének terhére, elvégezze a közoktatási
vezető-képző tanfolyamot, melynek költsége
110.000 Ft.
3. A testület döntött az Arany János utca forgalmi
rendjének megváltoztatásáról, az egyirányúsítás
megszüntetéséről.
4. A testület jóváhagyta az óvodai festéshez
szükséges 12.720 Ft-os festékvásárlást.

2012. évben a helyi civil szervezeteket, továbbá a be
nem jegyzett, de nyilvántartott tagsággal rendelkező
civil szerveződéseket az alábbi támogatásban
részesíti:
működési
feladatalapú
Nyugdíjas Klub
30.000.75.000.Nőklub
20.000.100.000.Bikali Faluvédő és
Szépítő Egyesület
20.000.70.000.Internet Plusz
20.000.60.000.Mozgáskorlátozottak
20.000.40.000.Németklub
30.000.45.000.Szent József Kolping
Család Egyesület
20.000.55.000.BTSC Egyesület
30.000.50.000.Polgárőrség
nem adott be igényt
Nemzetőrség
nem adott be igényt
Továbbá az ILCO Egyesületet (sztómások) egyszeri
10.000Ft, a Bikal Egészségéért Alapítványt egyszeri
40.00Ft, a Vöröskereszt helyi szervezetét egyszeri
60.000Ft támogatásban részesíti a Testület.

5. A Testület a következő személyeket részesíti
tüzifa támogatásban: Darainé Kovács Ágnes,
Gärtner Anita, Gärtner Csaba, Hegyi Imréné,
Jauchné Balogh Melinda, Katyi Tamásné, Kiss
László, Kissné Bakó Emese, Mintál Piroska, Brandt
Tímea, Nagy Imréné, Ozsváth Lajos, Ozsváthné Lill
Melinda, Schneider János, Szatmári Ibolya, Szeifert 7. Március 5-én a polgármester részt vett a
Hegyháti Intézményi Társulási Tanács ülésén
Mátyás, Szelle Károlyné, Takács György, Toma
Mágocson.

Brigitta, Zulauf Henrikné.
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8. Március 14-én a polgármester a Idén is várunk minden szorgos kezet
TAVASZI SZEMÉTSZEDÉSI
Munkaügyi
Központ
komlói
(más elfoglaltság esetén
AKCIÓNKHOZ!!
kirendeltségén
aláírta
a
Start
a fogadóóra elmarad.
Tegyük szebbé együtt környezetünket!
munkaprogram szerződését.
Ezért szíves
Az akció ideje: március 31, szombat 9
9. Február hónapban a csapadékvíz
elnézésüket kérjük!)
óra. Az Önkormányzat előtt várjuk
elvezetés pályázat határidőre beadásra
mindazokat, akik szívesen segítenek!
Studer Imre
került.
Munkavédelmi szempontból kesztyűt
polgármester
10. A polgármester és a körjegyző
mindenki hozzon magával! Zsákokról,
szerda
március 8-án megbeszélésre fogadta
munka utáni frissítőről, a gyerekeknek
16:00 – 17:00
Kollár Lászlót, Bartos Csaba tervezőt és
jutalom-édességről
a
szervező
Feller Henrik
Szűcs Tamás pályázatírót a szennyvíz
Németklub
és
BTSC
gondoskodik.
alpolgármester
pályázattal kapcsolatban.

FOGADÓÓRÁK

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
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

A képviselőtestületek soron következő nyilvános ülései
( az időpont változtatás jogát fenntartjuk)
Bikal Község
ápr. 16.
máj. 14.
jún. 11.
júl. 9.
Képviselőtestülete
17 óra
17 óra
17 óra
17 óra
Német
Önkormányzat

ápr. 2.
17 óra

máj. 7.
17 óra

jún. 4. 17
óra

júl. 4.
17 óra

Sport hírek - asztalitenisz
Emlékszem iskolás korunkban sokat pingpongoztunk, tanulószoba előtt és a
szünetekben az asztal körül szaladgálva ütöttük a labdát. Később felső tagozatos
diákként már inkább meccseket játszottunk az osztálytársakkal. Aztán hosszú évekig
elő sem vettük az ütőket, és csak 2010 nyarán kezdtük újra a játékot. Eleinte
ugyanolyan ügyetlenül játszottunk, mint 7-8 éves korunkban, de heti két edzéssel
hamar belejöttünk.
2011 szeptemberében elindult csapatunk a sásdi járásban szervezett amatőr
asztalitenisz bajnokságban. A csapat tagjai: Hegyi Imre, Miklós Balázs, Nagy Zoltán,
Sterner Péter. Az amatőr jelző senkit ne tévesszen meg, az induló csapatok között
néhányan több évtizedes pingpong múlttal rendelkeznek már! A bajnokságra az
alábbi 8 csapat nevezett: Bakóca, Bikal, Mindszentgodisa I., Mindszentgodisa II.,
Oroszló, Sásd, Tormás, Vásárosdombó.
A bajnokság kezdetekor a kitűzött cél csak a tisztes helytállás volt, de a sok
gyakorlásnak már az elején is látszott az eredménye. Hétről-hétre egyre jobban
játszottunk, és az őszi fordulók után nagy meglepetésre Bikal veretlenül zárt az első
helyen.
Februárban indult a tavaszi szakasz, azóta 3 meccset játszottunk, szerencsére
most sem talált legyőzőre a csapat! Ilyen jó folytatás mellett elérhető közelségbe
kerülhet a bajnoki cím is! A bajnoki tabella és az eddig lejátszott meccsek eredményei
az alábbi honlapon tekinthetők meg: http://jarasipingpong.atw.hu/
A bajnoki mérkőzéseken kívül számos egyéni és páros versenyen is elindultunk,
a legjobb eredményeinket az alábbi táblázat mutatja.
1.helyezés egyéni
Miklós Balázs
Hőgyész 2011.05.
3.helyezés DC csapatvers. Miklós B. - Sterner P.
E.Kozár 2011.11.
1.helyezsé egyéni
Miklós Balázs
Mágocs
2011.11.
1.helyezés egyéni
Miklós Balázs
Tormás
2011.12.
2.helyezés egyéni vigasz
Miklós Balázs
Tormás
2011.12.
1.helyezés páros
Miklós B. – Sterner P.
Tormás
2011.12.
1.helyezés páros
Miklós B. – Prucsi Richárd Mozsgó 2012.01.
(Sásd)
Az eddig elért sikereink eléréséhez nagyban hozzájárult még, hogy a megyei
bajnokságban szereplő mágocsi csapat tagjaival is rendszeresen edzhetünk. Azóta
nagyon sokat fejlődött a játékunk, ezért külön köszönet jár nekik! Sterner Péter
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Civilek Hangja – Nyugdíjasok és Faluszépítök
A BIKALI NYUGDÍJAS KLUB BESZÁMOLÓJA Mindezek alapján elmondhatjuk, hogy eredményes
A 2011.évi munkájáról és a 2012-es évi feladatairól.
évet zártunk 2011-ben. Mindenkinek köszönjük az
önzetlen támogatást, az együttműködést. Szívesen
Hagyományainkhoz híven az idén is beszámolunk várjuk és fogadjuk az új tagokat sorainkba. Jelszavunk
írásban is- az előző évben végzett tevékenységünkről
a régi: SZERESSÜK EGYMÁST !!!...
Örömmel nyugtázzuk,hogy a 2011-es évet is
2011-es évünk PÉNZÜGYI VONZATAI:
eredményesen
zártuk,
együttműködve
a
KIADÁSOK:
FALUSZÉPÍTŐKKEL és a többi civil szervezettel...
Gyógyfürdőkre
80.900.A
2011-es
év
munkájáról
részletesen:
Gerinctornára
30.385.Gyógyfürdőket 2 alkalommal látogattuk 32 fővel. A
Családi estre
66.925.KASTÉLY
élményfürdőjét
78
fő
látogatta
Színházra
5.000.rendszeresen.(csop.beoszt.szerint)
Vöröskeresztes
Egyéb kiadás
66.490.gálaműsoron vettünk részt 16 fővel (Anyák napja
Kiadás össz.:
249.700.-Ft.
alkalmával!) VADÁSZ juniálison 50 fővel voltunk
jelen. Igen jól éreztük magunkat - a lassan már BEVÉTELEK:
hagyományos- zsíros kenyeres zsúrdélutánon, Tagi hozzájárulás
113.100.amelyet a FALUHÁZUNK-nál tartottunk, mintegy Tagdíjakból.
36.600.30 fő részvételével. Tovább folytattuk a már Ök.támogatása
100.000.hagyományos GERINCTORNÁNKAT (15-17 fővel), Bev.összesen
249.700.-Ft
Angyalkánk által vezetve. A MECSEKNÁDASDI
élménydús kiránduláson 12 fő nyugdíjasunk vett Jelentős értéket képviselnek még a "természetbeni
részt... A CIVIL SZERVEZETEK NAPJA - az új támogatások" is Pl.: Kastélytól, önkormányzattól,
helyszín ellenére - igen jól sikerült A közös Iskolától stb.
játékokban a mi csapatunk (42 fő!) sikeresen Terveink a 2012-es esztendőre:
szerepelve,
okleveles
elismerést
szerzett! - Helyi fürdőzés az eddigi gyakorlat szerint, A FALUNAP ismét nagyon jól sikerült. Igen Gerinctorna hetente, -Civil és Falunapi részvételek,
kellemesen éreztük magunkat. A "Mutasd meg Egyéb közösségi részvételek, -Mutasd meg magad
magad" rendezvény sok kellemes meglepetést programba benevezés önálló nyugdíjas programmal, tartogatott a megjelent nagyszámú nyugdíjasunk kiállítás,
orvosi
előadások
szervezése,
számára. CSALÁDI ESTÜNKET október 19-én Színházlátogatás min. egy alkalommal, - CSALÁDI
tartottuk hagyományaink szerint. 71 fő volt jelen ESTÜNK
megszervezése,
ajándékozások,
ezen a rendezvényen. Falusi DISZNÓTOROS köszöntések. Karácsonyi és nőnapi megemlékezések,
rendezvényünk jó alkalom a nosztalgiázásra! 47 fővel Kirándulások szervezése (Mecseknádasd, Villány stb.)
voltunk jelen. Az egyéb falusi és iskolai –Sportdélutánok
a
kastélyban,
ünnepségeken is rendre megjelentek nyugdíjasaink.. Zsúros délutánok legalább 2 alkalommal. ( Új
Megemlékezéseink
között:
NŐNAPI, helyszíne: az óvoda udvara! ) -Társadalmi munkák, az
KARÁCSONYI, NÉVNAPI üdvözlések szerepeltek. előző
évekhez
hasonlóan.
Főként
a
Hat kedves klubtársunkat kísértük el utolsó útjára. még szebb és virágosabb falunkért szeretnénk többet
EMLÉKÜKET MEGŐRIZZÜK!
tenni! Ebben kérjük tagjaink aktív közreműködését...
Társadalmi munkáinkról: Ezek között szerepeltek a Megjegyzésként: A FALUSZÉPÍTŐK eredményeiről és
közterületek és az otthonok virágosítása, az udvarok a 2012.-es terveiről egy következő alkalommal írunk...
előkertek szépítése,
amelyet a falunapkor
értékeltünk. Lombtalanítottunk a kastély parkban, Bikalon, 2012.március 15-én.
segítettünk az iskolai nagytakarítási,valamint a Szeretettel:
Horváth Ferencné és Horváth Ferenc
szeméttelepi maradványok eltakarításában.
klub elnökök

VIRÁGLÁDA KIHELYEZÉS
Az Önkormányzat ősszel felújításra beszedte a közterületen lévő virágládákat. Várjuk azok jelentkezését,
akik szívesen vállalják, hogy a házuk elé kihelyezett ládákban a virágokat öntözik, gondozzák,
hozzájárulva ezzel saját portájuk és a falu szebbé tételéhez.
Jelentkezni Bogyay Gábornál lehet a 559-006-os számon vagy a hivatalban.
Előre is köszönjük azoknak, akik az idei nyárra virágládát vállalnak!
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Az óvoda és az iskola hírei
Farsang az oviban
Február 21-én tartottuk óvodánkban a farsangi mulatságunkat. A
hagyományokhoz híven nyílt nap keretében, a szülőkkel együtt
búcsúztathatták el a gyerekek a telet. Közös tánccal és játékos
vetélkedőkkel próbáltunk a jó hangulatról gondoskodni.
A játékok és mulatság után az ebédlőben közös "lakomát" tartottunk, ahol
gyerekek és szülők kedvükre fogyaszthattak a behozott sütikből és fánkból,
hogy szomjas se legyen senki a szülői munkaközösség gondoskodott az üdítőről. Tombolasorsolással
zártuk az ünnepséget. Szerencsére sok felajánlás érkezett, amit ezúton is köszönünk, így szinte egy
gyermekünk se távozott üres kézzel, ha pedig akadt, aki nem volt elég szerencsés, az vigaszdíjként
csokoládét kapott.
Zenevarázs az oviban
Február 24-én Kovács Gábor muzsikus látogatott el kis óvodánkba. A
gyerekeknek lehetőségük nyílt hangszeres előadást élőben meghallgatni
és a különböző hangszereket megismerni. Érdekesség volt, hogy a
művész úr még a házilag elkészíthető hangszerek világába is elkalauzolt
minket /pl.: szívószálból, alufólia gurigából hogyan készíthető
egyszerűen hangszer./ az előadáson meghívott vendégként az első
osztályosok is részt vettek.
Társastánc bemutató és jótékonysági bál
Az idei évben is megrendezésre került az általános iskola jótékonysági bálja.
Csodálatosan feldíszített terem várta a vendégeket, melynek díszítéséhez
nagyban hozzájárult a Kapronczai Alapfokú Művészeti Iskola. A bált az alsó
tagozatosok tánccsoportja nyitotta meg „Palotás” műsorukkal Schullerné Kniesz
Márta vezetésével. Majd a vendégeket közel másfél órás műsorral nyűgözte le a
Kapronczai Alapfokú Művészeti Iskola Egyházaskozár-Bikal kezdő, ill. haladó
növendékei társastánc bemutatójukkal. Felkészítő tanáruk: Pomaházi Tamás
táncpedagógus. A műsort színesítette Tonk Dávid - Szilágyi Viktória varázslatos bemutatója is, akik
Nyugat-Magyarország egyik legjobb standard táncosai. A bál nagyon jól sikerült, hajnal fél 4-ig a Piknik
zenekar húzta a talpalávalót. A bál teltházas volt a végeredmény is ezt mutatja, hiszen 234.555 Ft
bevétellel zártuk a bált, melyből a gyerekek kirándulásait, és a gyerek napot tudjuk finanszírozni.
Ezúton szeretnénk megköszönni azoknak akik támogatták rendezvényünket mind anyagilag,mind
tárgybeli felajánlásokkal. A tombola sorsoláshoz több mint 60 féle felajánlás érkezett.
SZMK
Bikali támogatóink: Dél- Tour Kft., Lila ABC, Kovácsovics Mezőgazdasági és Szolgáltató Kft. Saskovicza Erdőbirtokosság,
Internet Plusz, Szeifert Ibolya, Puchner Kastélyszálló, Bikal Nyugdíjasklub és Faluvédő és Szépítő egyesület, Kolping család,
Római Katolikus egyházközség, Német Önkormányzat Bikal, Studer Imre és családja, Önkormányzat Bikal

Tavaszköszöntő álarcos mulatság az iskolában
2012. március 10-én a Szülői Munkaközösség és a Diákönkormányzat
szervezésében megrendezésre került az iskola „Tavaszköszöntő bálja”. Melyen
az iskola diákjai bemutathatták jelmezeiket illetve a tanári kar egy meglepetés
produkcióval szórakoztatta a közönséget.
A jelmezes felvonulás a következő eredménnyel zárult:
Csoportos:
Egyéni:
1. Hattyúk tava (8.o.)
1.Rubik kocka (Pónya Bonifác)
2.Matróznők elrablása (2.o.)
2.Magyar gyümölcsök (Rézműves Tamás, Vajdle Barnabás)
3.Retek klub – RTK (7.o.)
3.Óriáspár (Lencz Evelin, Csölle Vanda, Fehér Hedvig, Major Tímea)
4.Tavaszi méhecske (Kmetty Gabriella)
5.Vérfarkas (Kertész Benedek)
6. Shrek (Fazekas Márk)
Külön köszönetünket fejezzük ki a polgármester asszonyoknak és az igazgató úrnak a zsűrizésért.
A bál jó hangulatban telt, a bevételből (mely több mint 130.000 Ft lett) az iskola diákjainak kirándulásait
kívánjuk segíteni, illetve a gyermeknapot szeretnénk támogatni.
Icháné Sebestyén Rozália SZMK
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Egyházi hírek
„Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki hisz őbenne, el
ne vesszen, hanem örökké éljen. Nem azért küldte el Isten a Fiát a világba, hogy
elítélje a világot, hanem, hogy üdvösséget szerezzen a világnak.” (Ján.3,16-17)
EVANGÉLIKUS EGYHÁZ
Istentisztelet:
A hónap 1. vasárnapján
14 órakor
A hónap 3. vasárnapján
11 órakor (húsvétig a

Kolping házban )
Elérhetőségek
Koskai Erzsébet lelkész
459-092, 0630/587-4610

KATOLIKUS EGYHÁZ
Szentmisék:
vasárnap: 9:30 órakor
szerda, péntek: 17:00 órakor
péntekenként keresztút
Hivatali ügyek:
Studer Zsófia 06/30-358-7564
Egyéb (temetés, keresztelés, esküvő,
betegellátás ) Csibi Imre mágocsi
plébános atya: 0630/322-0690

Könyvtár és IKSZT hírei
Műveltségi, stratégiai verseny
Ifjúsági klubunk a helyi önkormányzat támogatásával meghirdeti első műveltségi,
stratégiai versenyét az ismert internetes oldalon, a Honfoglalón. Jelentkezni
egyéniben és háromfős csapatban, a könyvtárban, Borsi Viktornál lehet. A
rendezvény időpontja 2012. március 24, szombat, 15:00, helyszíne a helyi IKSZT
(önkormányzat felett). Aki részt szeretne venni a játékban, azt 14 órára várjuk a
játékszabályok megbeszélésére.
Szavalóverseny
Szeretettel meghívunk minden versbarátot és érdeklődőt a költészet napján, április
11-én 14:00-kor megrendezésre kerülő szavalóversenyre. Kérjük mindazon felnőttet
és gyereket, akik nevezni kívánnak, április 7-ig jelezzék részvételi szándékukat a
helyi könyvtárban Borsi Viktornál.
Lopás
Sajnos néhány napja az eMagyarországból eltulajdonítottak egy számítógépet. Az
önkormányzat ismeretlen tettes ellen feljelentést tett. Kérjük, aki a bűnüggyel
kapcsolatban bármilyen információval tud szolgálni, jelezze azt Borsi Viktornál vagy
Sterner Péternél.
Borsi Viktor könyvtáros, IKSZT vezető

Kedvezményes Nyelvtanfolyam
A dombóvári Katedra Nyelviskola kedvezményes, intenzív ANGOL ÉS NÉMET
nyelvtanfolyamokat hirdet HELYI MUNKAVÁLLALÁS ELŐSEGÍTÉSÉHEZ
Tematika: 120 óra Időbeosztás: heti 5x4 óra hétköznap vagy 2x4 óra este
Árak: 67.200Ft helyett 33.600Ft ( 2 részletben is fizethető)
csoportlétszám: 10-12 fő
AMENNYIBEN ÖSSZEJÖN EGY CSOPORT, A TANFOLYAMOT BIKALON IS
MEGTARTJÁK
Kik vehetnek részt a képzésben?
Gyesről, Gyedről visszatérők vagy azon lévők (Mák vagy OEP igazolás) fiatal
pályakezdők, friss diplomások, diploma megszerzésére készülők (igazolás Hök,
tanulmányi osztály)
Érdeklődni: 30/386-1681 vagy 74/463-943 vagy dombovar@katedra.hu
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Anyakönyvi
hírek
MEGÉRKEZETT
Horváth Sándor
és Jurasits Gyöngyi
Csenge nevű kislánya
Szívből Gratulálunk!

--------

HÁZASSÁGKÖTÉS
Weich László
feleségül vette
Hajcsár Anikót
GRATULÁLUNK!

-------JÁTSZÓTÉR
FELÚJÍTÁS

Szeretettek várunk
minden szülőt,
nagyszülőt, segíteni
akarót
az Ifjúság utca
játszóterére egy kis
felújítási munkára.

Április 21-én, 9
órakor kezdődik a
munka a játszótéren.
A részletekről
Brandtné Ibolya ad
felvilágosítást.

------------------TÚRA A
MECSEKBEN!
A természetjáró
szakosztály nyílt
túrát hirdet 2012.
április 14-re.
Jelentkezni és a
részletekről
tájékozódni Borsi
Viktornál, a
könyvtárban, illetve
a +36/30-654-6804es számon lehet.
Jelentkezési
határidő április 6.
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KÖZÉRDEKŰ
TELEFONSZÁMOK
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
Tiringer Ernőné, fogadóóra az iskolában
szerdán 13-15 óra között.
KÖRZETI MEGBIZOTT RENDŐR
Müller György szolgálati tel.: 30/218-4806
POLGÁRÖRSÉG
Hoffer Lajos: 459-599, 06/30/270-9342
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- HIBABEJELENTÉS 06/8020-5020
EON GÁZ- HIBABEJELENTÉS 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

BIKALI ÜZLETEK
Vegyesbolt – Györki Ernőné 459-340
Vegyesbolt – Hild Gáspárné 459-374
Tiny aprócikkbolt Kiss Tiborné 70/204-2323
Tóparti ABC és Bisztró 459-202
Ifjúság Presszó Wieder Csaba 30/901-6906
Club Bikal Kiss Szabolcs 30/483-9257

Bikali Újság

2012. március

A BIKAL NONPROFIT KFT SZOLGÁLTATÁSAI
szennyvízszippantás
(ezek az árak csak Bikalon érvényesek):
lakossági: 3.000Ft, közületi: 4.500Ft
jármű bérleti díjak: utánfutó: 2.200Ft/nap
sörpad garnitúra bérleti díj:
1 garnitúra (2 pad, 1 asztal) 500Ft/nap
Ház körüli munkák: 1.000Ft/óra

ÜGYFÉLFOGADÁS!
Munkanapokon: 8:00-12:00 Tel.: 559-006
Bogyai Gábor ügyvezető: 0630/748-1581

VIRÁG és jó minőségű IMPORT
HASZNÁLT RUHA.
AKCIÓ !
Bálabontásból maradt minden ruha (alsó, felső )
vegyesen 100 Ft / db,amíg a készlet tart !
Hétfőtől- Szombatig 8-17óráig.
06/20/410-49-15 vagy 459-238
Szeifert Ibolya Béke u. 6

GUMISZERELÉST, CENTÍROZÁST ÉS
DEFEKTJAVÍTÁST VÁLLALOK
SZÁMÍTÓGÉPES MOTORDIAGNOSZTIKA!!
Kübler István, autószerelő ikal Ifjúság utca 37.
0672/ 459-304 vagy 0630/621-0752
2 db jó állapotban levő gyermekheverő eladó !
Érdeklődni : 459-238
ELADÓ egy régi Lucznik VARRÓGÉP.
Ár megegyezés szerint.
Érdeklődni : Hegyi Imréné, Béke u. 7.

Tóparti Bisztró
Továbbra is kapható pizza, hamburger és
melegszendvics. Kedvező árakkal és finom
pizzával várunk mindenkit!
Telefonszám: 0672/459-202
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:14:00-18:00
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: április 17.
Megjelenik 400 példányban – a lap ingyenes. Szerkesztő: Studer Zsófia Nyomtatás: Basámi Kft. Dombóvár

