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Sándor Ernő
Adventi hajnal
Az ég alatt, a föld felett
pusztítva jár a gyűlölet...
Adventi hajnal zápora
e csendes téli reggelen
nyugodj meg fájó lelkemen.
Adventi hajnal zápora,
új boldog élet mámora
ó, hullj reám, ó, hullj reám!
Hozzátok el a nagy csodát
ezüst mezők, ezüst világ!

www.bikal.hu

Beköszönö
Kedves Bikaliak!
Szívből köszönöm mindazok munkáját,
akik az idei disznótoros elkészítésében részt
vettek, akik az időseknek a kóstolót
kivitték, akik műsorral színesítették az
estét, akik a vacsora után eltakarítottak.
Áldott ádventet kívánva:
Studer Imre, polgármester

Testületi Hírek
1. Bikal Község Önkormányzat Képviselő-testülete
pályázatot kíván benyújtani a Magyar Labdarúgó
Szövetség (MLSZ) országos labdarúgó pályaépítési
programjára. A pályázat kapcsán a képviselő-testület 1
db kisméretű műfüves pálya 20x40 (22x42 m)
megépítésében kíván közreműködni.
A képviselő-testület a pályát a tulajdonában lévő bikali
171/3
helyrajzi
számú
ingatlanon
kívánja
megvalósítani. A képviselő-testület kötelezettséget
vállal arra, hogy a pálya létesítési költségeinek 30 %-át,
várhatóan 9.753.600 Ft-ot az MLSZ részére megfizet.
2. A képviselő-testülete a Nőklub részére – egész éves
közösségért végzett munkájáért- 20.000 Ft vissza nem
térítendő támogatást állapít meg.
3.Bikal Község Önkormányzat Képviselő-testülete 22
erdei m3 tűzifát vásárol.
(2) A képviselő-testület a tűzifát a képviselőtestületnek a szociális tűzifa támogatásra irányuló
kérelmet benyújtók között osztja szét az alábbiak
szerint:
Balogh Erzsébet, Seres Tamás, Kiss László, Darainé
Kovács Ágnes, Ozsváth Lajos, Paragh Lajos, Ozsváthné
Lill Melinda, Takács György, Kniesz Kornélia, Mintál
Piroska, Kissné Bakó Emese, Zulauf Henrikné,
Széplaky Károly, Szelle Károlyné, Gärtner Anita,
Kerekes Magdolna, Szatmári Ibolya, Schneider
Jánosné, Fischer Mária, Hegyi Imréné, Nyári Ágnes,
Galaci Mihályné
A támogatás valamennyi támogatott esetében 1 m3
tűzifa.

4.Bikal Község Önkormányzata és a Faluszépítő
Egyesület közösen nevezett be az idei Virágos
Magyarország
versenyre.
Az
októberi
eredményhirdetésen a Magyar Önkormányzati
Főkertész Szövetség Elnöksége BIKAL településnek
különdíjat (Hollóházi porcelán váza és oklevél)
adományozott a Virágos Magyarországért 2013. évi
versenyen elért kiemelkedő teljesítményéért.
Köszönet a falu azon lakóinak, akik portáikat
rendben tartották, virággal díszítették. Köszönet a
Faluszépítő Egyesületnek és a Bikal Nonprofit Kft.
munkatársainak a közterületek gondozásáért.

A KOMLÓI RENDŐRKAPITÁNYSÁG
KÖZLEMÉNYE
Bikal az egyházaskozári KMB területéhez
tartozik.
Körzeti megbízott: Müller György r.tzls.
Körzeti megbízott fogadóórája:
kedden 10:00 -12:00
KMB iroda: Egyházaskozár Tinódi u. 59.
Körzeti megbízott telefonszáma: 0630/218-4806
Amennyiben a fenti telefonszám nem elérhető,
sürgős esetben hívja a 112, 107 segélyhívót,
vagy a Komlói Rendőrkapitányságot
72/582-460
A fogadónap esetenként, más előre nem
látható
szolgálati
elfoglaltság
miatt
elmaradhat.
Üzenetet
az
ajtónyílásban
elhelyezett postaládában hagyhat.

2/6 oldal

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
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Tájékoztatjuk a Tisztelt Állampolgárokat, hogy a Baranya Megyei Kormányhivatal
Igazságügyi Szolgálat Jogi Segítségnyújtó és az Áldozatsegítő Osztálya
2013. november hónaptól minden páros hét keddi napján 9 órától 12 óráig
kihelyezett területi ügyfélfogadást tart a Baranya Megyei Kormányhivatal Komlói
Járási Hivatal épületében (7300 Komló, Városház tér 3.)
A jogi segítségnyújtás területén a hozzánk forduló ügyfelek számára egyrészről az
egyszerűbb megítélésű ügyekben felvilágosítást, tájékoztatást adunk, másrészről a
törvényben meghatározott rászorultsági kategóriába tartozó ügyfelek kérelmére jogi
segítői szolgáltatások igénybevételét engedélyezzük – a rászorultság mértékétől
függően – ingyenesen vagy díj-visszatérítési kötelezettség mellett. Ehhez a
szolgáltatásunkhoz a kihelyezett területi ügyfélfogadásunk ideje alatt tájékoztatást,
illetve a kérelem-nyomtatvány beadásához, kitöltéséhez segítséget nyújtunk.
Az áldozatsegítés területén bárki fordulhat hozzánk, aki bűncselekmény, illetve
tulajdon elleni szabálysértés sértettje, vagy a bűncselekmény, illetve a tulajdon elleni
szabálysértés közvetlen következményeként sérelmet – testi, lelki sérülést, érzelmi
megrázkódtatást, vagyoni kárt – szenvedett. Az áldozatsegítő szolgáltatásunkhoz
úgyszintén tájékoztatást, illetve a kérelem-nyomtatvány beadásához segítséget
nyújtunk a kihelyezett területi ügyfélfogadásainkkor.
Dr. Szeiberling Tamás igazgató

Civilek Hangja – Faluszépítök és Nyugdíjasok

Kedves Tagtársaim! Kedves Olvasóim!
Egy kedves vers szavaival indítom soraimat:
„A fecske útra kélt, hull a sápadt diólevél: deres a szőlő őszre jár…”
Igen, elmúlt egy évre ismét felettünk. Egy évvel megint idősebbek lettünk, vele együtt a
gondok is sokasodtak. Sajnos nem csak idősebbek lettünk, hanem a betegség is egyre több
nyugdíjas társunkat érinti. Azonban a szeretet-ami összeköt- szorosabb lett. Társaink közül
Mázsár Lászlóné
nagyon sok a beteg, nehezen mozdulnak ki otthonukból. A hagyományos családi estünkre is a
képviselő
betegség miatt kevesebben jelentkeztek, ezért szerényebb környezetben tartottuk meg
(Szabadság u.,
összejövetelünket. Így az idei évben az óvoda ebédlőjében jöttünk össze, ahol:
Zrínyi u.)
- megemlékeztünk a házassági évfordulókról,
0630/549-7931
- idősek hónapja alkalmából köszöntöttük az időseket,
- névnapokat ünnepeltünk egy-egy szál szegfűvel, jó erőt, egészséget kívánva egymásnak.
Brandt Vincéné
Polgármester úr köszöntött bennünket, valamint házassági évfordulós társainkat. Kedves és
képviselő
szép szavakkal tette ezt. Nagyon köszönjük kedvességét.
(Rákóczi u., Arany
Nagyon kedves műsorral kedveskedett az iskola. A jelenet, a szép vers, az éneklés
János u., Petőfi u.)
megdobogtatta szívünket. Köszönjük nekik!
0630/596-0528
Evangélikus lelkészünk, Erzsike nagyon kedves szavakkal köszöntötte a családi esten részt
Kniesz Zoltán
vevő minden kedves társunkat, valamint az 50., 55. éves házaspárokat. Hálás köszönet érte!
képviselő
Majd a névnapok köszöntésére is sor került egy-egy szál szegfűvel, jó erőt, egészséget kívánva
(Dózsa u., Hunyadi u.,
egymásnak egy-egy pohár pezsgővel.
Ifjúság u.)
Az idei évben az előkészületeket a Faluszépítő Egyesület és a Nyugdíjasklub együtt tette. Az
0630/901-1064
óvodában az előkészületeket: a vacsora készítését, az ebédlő szépítését, a felszolgálást, a
POLGÁRMESTERI mindenről való gondoskodást, a közös játékokról, a jókedvről, a szórakozásról való
HIVATAL
gondoskodást a Faluszépítő fiatal nő tagjai tették: Mázsárné Marika, Ibolya, Erika, Zsuzsa,
DOLGOZÓI
Klárika, Dobrovódszkyné Marika. Minden megjelent nyugdíjas nagyon boldog volt. Nagyon
dr. Markó Gábor
jól érezték magukat. Minden elismerésünk az Övék! Nagyon köszönjük önzetlen
körjegyző Bikal:559-018 kedvességüket, és reméljük, még sokáig együtt maradunk, és sokszor lesz részünk az ilyen
Kozár:459-101/ 13-as
együtt töltött órákban.
mellék
Jelszavunk ezután közös „A Faluszépítő és Nyugdíjas Egyesületnek”: „Tartsunk össze,
Kubik Béláné ig. előadó örüljünk egymásnak és nagyon szeressük egymást”.
559-018
Szeretettel: Nyugdíjas és Faluszépítő Egyesület
Horváth Marika néni
Mészárosné Sándor
Katalin adóügyi e.
459-205
Ügyfélfogadás:
446093/75 Mhz működik egy ’PAPAGÁJ’ néven használatos ismétlő átjátszó állomás.
Hétfő-Csüt.: 8:00-16:00
Péntek: 8:00-12:00
Kérünk mindenkit, aki ezt az állomást használja, hogy szíveskedjen betartani a rádiózási
Pénztári nyitva tartás:
etikettet. Ellenkező esetben más frekvenciára fogják átállítani.
Hétfő.: 8:00-15:30
Péntek: 8:00-11:00
Feller Henrik
alpolgármester
(Béke u., Széchényi u.,
Jókai u., Árpád u.)
tel.: 0630/518-6525
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Iskola hírei
Szereplés az Őszi fény idősek otthonában Alsómocsoládon
Az idősek napja alkalmából felkérték iskolánk tanulóit, hogy adjanak vidám műsort az Őszi fény nyugdíjas
otthon lakóinak. A gyerekek örömmel vállalták a fellépést, és adták elő a palotás táncot, valamint a
charleston táncaikat. Meglepetés műsorszámként tanulók és tanáraik a dáridó műsorát vitték színpadra. Az
előadást szervezte: Schullerné Kniesz Márta

MEGHÍVÓ
DECEMBER 6-ÁN kerül megrendezésre az III. Mikulás – futás és ádventi
vásár. A futás távja kb. 3 km, a rajt a bikali iskolánál lesz, a távot sikeresen
lefutók az egyházaskozári iskolánál szakíthatják át a célszalagot. A
megerőltető testmozgást követően mindenki kedvére válogathat, vásárolhat
az iskolásaink és szüleik által készített karácsonyi díszek és ajándékok
között.
MENNYI SZERETETET TUDSZ
BECSOMAGOLNI EGY CIPŐSDOBOZBA?
Legyél karácsonyi angyal, aki
örömet visz egy gyermeknek!
Keress egy jó állapotban lévő,
üres
cipősdobozt.
A
cipősdobozt
töltsd
meg
ajándékokkal
az
alábbi
szempontok szerint:
Játékok: kisautók, labdák, babák, plüssállatok,
jojók, Iskolai eszközök: tollak, ceruzák,
számológépek,
zsírkréta,
kifestők,
jegyzettömbök Higiéniai eszközök: fogkefe,
fogkrém, szappan, fésű Egyéb: cukorkák,
nyalókák, rágó, napszemüveg, pólók, játék
ékszerek, hajgumik, óra.
A dobozba NE TEGYÉL: Agresszivitásra
késztető képeket, játékokat, pc-játék, romlandó
ételeket, gyümölcsöt Folyékony dolgokat:
sampont, testápolót (vagy ezeket gondosan
csomagolja
be
egy
zárható
tasakba)
Gyógyszereket, Törékeny tárgyat, Erotikus vagy
pornográf tartalmú újságokat, eszközöket, tárgyakat
Semmilyen alkohol tartalmú italt.
Az elkészült ajándékcsomagot csomagold be
színes csomagolópapírral. A doboz tetejét,
átlátszó cellux ragasztószalaggal, vagy erős
zsineggel gondosan rögzítsd le, hogy a csomag
szállítás közben szét ne essen!Végül a doboz
tetejére jól látható módon írd rá, hogy az
ajándék milyen korú és nemű gyermek számára
készült, pl. így: “fiú 12″ vagy “lány 8″.
LEADÁS: DECEMBER 14-IG Percz Lídiának
vagy Studer Zsófiának, akik vállalják, hogy a
csomagokat a begyűjtő helyre eljuttatják.
www.ciposdoboz.hu

Történelmi Ízek Fesztiválja
2013. október 31. és november 2.
A Puchner Birtok, Bikal idén először rendezte meg a Történelmi Ízek Fesztiválja című
programsorozatát, hagyományteremtő szándékkal. A fesztivál lényege, hogy egy adott kor
kultúráját, gasztronómiáját ismertesse meg a vendégekkel. Első alkalommal a rendezvény a
reneszánsz jegyében telt. Az Élménybirtok különböző művészeti programokkal - madaras,
lovas bemutató, tánctanítás valamint gasztronómiai verseny - várta a látogatókat.
Az esemény első napján, október 31-én a környékbeli szakácsiskolák diákjai számára
megrendezett főzőverseny volt a fő program. Hét iskola hét csapata versenyzett szabad tűzön
elkészült ételeivel a legjobb minősítésért. A versenyző csapatot három tanuló és egy felkészítő
tanár alkotta. A csoportokat az iskolájuk vezetői is elkísérték A versenykiírás szerint a
megmérettetésen tésztás és tökös ételeket kellett elkészíteni, szabad tűzön, tehát bográcsban,
kemencében és grillen. A háromtagú, nívós zsűri nemcsak az ételek ízét és tálalását, hanem az
elkészítés folyamatát és az eszközhasználatot is pontozta. Az arany minősítést a kadarkúti
Jálics Ernő Szakiskola és a szekszárdi Szent László Szakképző Iskola TISZK Vendéglátó
Szakképző Tagintézmény nyerte el.
A fesztivál második napján, november 2-án a profi szakácsok és tanulóik mérhették össze
tudásukat. A művészeti, kulturális és gasztronómiai programokkal tarkított nap lezárásaként a
vendégek gálavacsora keretében kóstolhatták meg a versenyzők remekműveit. 8 népszerű és
magas rangú konyha chefje versengett egymással. Az első helyezést egy sárvári étterem
konyhafőnöke és tanulója nyerte. A szakmailag országosan elismert zsűri tagjai az
alapanyagokat, az ötletes tálalást és az ételek ízét értékelte.
A programok megvalósításában szakmai segítséget nyújtott a Magyar Nemzeti Gasztronómiai
Szövetség Pécs és Környéke Regionális Szervezete és a Baranyai Gasztronómiáért Egyesület.
Jövő év tavaszán tervezzük a fesztivál ismétlését, más kor ételeinek bemutatásával.

A rendezvény megvalósítását a Nemzeti Kulturális Alap támogatta.
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A könyvtár és az IKSZT hírei
Tisztelt színházszerető bikaliak! Szeretnénk felhívni figyelmüket, hogy a környező városok színházaiban elkezdődött az
új 2013/2014-es évad. A következő két hónapban ezeket az előadásokat láthatják:
Pécsi Nemzeti Színház műsora:
November
30
11:00 Kamaramuzsika a Nézőtéri Szalonban II.
30
19:00 Diótörő – Balett
December
25, 26
19:00 Diótörő – Balett
25, 26
15:00 Diótörő – Balett
30, 31
19:00 Mágnás Miska – Nagyoperett három felvonásban
31
15:00 Mágnás Miska – Nagyoperett három felvonásban
28
15:00 A padlás – Félig mese, félig musical két részben
28
19:00 A padlás – Félig mese, félig musical két részben
29
17:00 A padlás – Félig mese, félig musical két részben
Kaposvári Csiky Gergely Színház műsora:

November
28, 30
19:00 Bölcs Náthán – Drámai költemény
29
19:00 Hippolyt, a lakáj – Zenés vígjáték
26, 27
14:30 Világszép nádszálkisasszony – Zenés mesejáték
December
27, 28
19:00 A király beszéde – Dráma
26, 29
19:00 Hippolyt, a lakáj – Zenés vígjáték
Kellő érdeklődés esetén a Bikal Nonprofit Kft. buszt indít, valamint a jegyrendelésben is segítséget nyújt.

FILMKLUB
Kedves fiatalok!
Felhívjuk figyelmeteket, hogy a következő ifjúsági klub 2013. november 30-án,
szombaton 14:00-tól lesz, a helyi IKSZT-ben. Filmklubunk ismét szeretettel vár
titeket, számos filmmel a tarsolyában. Természetesen a megszokott
programelemek szintén elérhetőek lesznek.
Szeretettel várunk minden fiatalt!

ÁDVENTI KONCERT
Szeretettel meghívjuk a falu lakosságát a helyi IKSZT szervezésében fellépő, 16 tagú Siklósi „Dolce” hegedű
együttes műsorára. Az együttest alapította és vezeti Dolgos Éva, állandó zongorakísérőjük Agárdiné
Hohmann Anette. Repertoárjukban a barokk zenétől napjainkig szinte minden stílus szerepel. 2002-ben a
„Kultúrával a Nyugat kapujában” című versenyen
döntőbe jutottak, valamint a Pécsi Nemzeti Színházban
léptek
fel
a
Gálahangversenyen.
Kulturális
tevékenységükért megkapták Siklós város Batthyány
Kázmér díját. Községünkbe az adventi ünnepségsorozat
jegyében érkeznek.
Előadásukra a katolikus templomban,
2013. december 12-én, 18:00-kor kerül sor.

F I G Y E L E M !
ISMÉT FELBUKKANTAK A FALUBAN ENGEDÉLY NÉLKÜL HÁZALÓ ÁRUSOK,
GYANÚSAN VISELKEDŐ IDEGENEK.
KÉRÜNK MINDENKIT, LEGYEN ÓVATOS! NE ENGEDJÜNK BE IDEGENT
OTTHONAINKBA, ZÁRJUK AZ AJTÓKAT, KAPUKAT. FIGYELJÜNK A SAJÁT ÉS
SZOMSZÉDAINK PORTÁJÁRA.
IDEGEN, GYANÚS AUTÓ RENDSZÁMÁT JEGYEZZÜK FEL!
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Egyházi Hírek
EVANGÉLIKUS EGYHÁZ
Istentisztelet:

A hónap 1. vas. 14 órakor
A hónap 3. vas. 11 órakor
Elérhetőségek
Koskai Erzsébet lelkész
459-092, 0630/587-4610
Nagy örömünkre a Bikali Evangélikus
templom felújítási munkája elkezdődött.
Köszönjük az eddig felajánlott közel 900.000
forintnyi adományt (36 család). aki még
szeretné hozzájárulásával a munkát segíteni
az megteheti Piszkor Istvánné Huczek
Gyöngyinél (tel: 06-30/231-39-85) vagy az
Evangélikus Egyházközség Egyházeskozár
71800075-11161752 számlaszámon.
Isten Áldása legyen az adományozókon és az
adományok felhasználásán!

2013. november
Anyakönyvi hírek

KATOLIKUS EGYHÁZ

Szent Anna templom szentmisék:
vasárnap: 11:00 órakor
szerda, péntek: 17:00 órakor
Az egyházi hozzájárulás
Lukácsné Terike néninél befizethető
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
Kedves Bikaliak!
Az egyházközség közel 10 millió forint
pályázati pénzből elkezdte a plébánia
felújítását. Még idén új nyílászárók
kerülnek a régiek helyére, tavasszal
pedig elkezdődik a tető felújítása.

Isten éltesse
Hegyi Istvánné Erzsi
nénit, aki
október 19-én töltötte
be 91. születésnapját
(3. legidősebb asszony
a faluban).
--------------------------

elhunyt
Győri Szilveszter
..
Nánási Gyuláné

Áldott, Jézusra figyelő ádventet
kívánunk!

Váratlan vendég
Amikor kicsi voltam nagyon szerettem egy sorozatot: "Váratlan utazás" volt a címe.
Szinte semmire nem emlékszek belőle, csak a hangulatára. Egyszerű, kis vidéki
jelenetek. Velem egy idős volt a főszereplő. Egy aranyos kamaszlány. Szépen
mosolygott és tudott nagyon morcos lenni. Most húsz évvel később van egy ugyanilyen
című film, de teljesen másról szól, a hobbitokról. Lehet, hogy ez a film is így jár majd az
emlékezetemben. Egy momentum alapján egy érzés marad meg belőle. De vajon miért
alakul így az életünk? Talán azért, mert nem figyelünk igazán a lényegre. Vagy azért,
mert maga az alkotás tulajdonképpen semmi lényegeset sem közöl. Vagy a készülékben,
vagy az adásban van a hiba.
Szeretnék váratlan vendég lenni Bikalon, és legyünk egymásnak is váratlan vendégei.
Ne adjuk fel a radikális szeretet lehetőségét. Ha megtudjuk, hogy valaki beteg az
ismerősök közül, ne felejtsük el meglátogatni. Akár a városban, a kórházban is.
Így szeretnék én is a közeljövőben váratlanul és lehet, hogy véletlenszerűen bekopogni,
hol itt, hol ott Bikalon. Viszek ajándékba egy Szeressétek egymást! újságot. Remélem,
nyitott kapukat és nyitott szíveket találok. Remélem, nálam is ezt talál, aki veszi a
bátorságot és ...
Cseh Péter Mihály www.csepeticsapata.hu

FELHÍVÁS
Tájékoztatjuk a Tisztelt Hozzátartozókat, hogy Bikal Község Önkormányzata Képviselő-testületének a
temetőkről és a temetkezésről szóló 4/2003. (II. 17.) rendeletének 1. számú melléklete szerint
valamennyi sírhely esetén az első, illetve a további megváltások ideje 25 év. E rendelkezés szerint a
katolikus temetőben az 1988. évben, vagy az előtt létesített, vagy megváltott sírboltok, sírhelyek
megváltási ideje a 2013. évben lejár.
A fenti rendelet értelmében, az örökösöknek lehetőségük van a sírhely bérletét megújítani. Ennek
elmulasztása esetén a sírbolt, sírhely feletti rendelkezési joguk (bérleti viszony) megszűnik és a temető
tulajdonosára száll. A temető tulajdonosa azt értékesítheti, vagy megszüntetheti, a rajta lévő al- és
felépítménnyel (sírhely, kripta) együtt.
Sírhely megváltási díjak (forintban, bruttó összeg)
Első bérlés
Újra megváltás
a) egyes sírhely 1.500
3.000
b) kettes sírhely 3.000
6.000
c) sírbolt (kripta) 5.000
10.000
A sírhelyek 2013. december 31-ig újraválthatóak a temető üzemeltetőjénél:
Bikal Község Önkormányzata 7346 Bikal, Zrínyi u. 2. Munkanapokon 8.00 – 16 óráig (pénteken 8.0012.00 óráig). Ugyan itt tájékoztatást lehet kérni személyesen, vagy telefonon a 72/559-018 számon.

Őszinte részvétünk a
gyászoló családoknak!
--------------------------

BUSZ
MENETREND
VÁLTOZÁS
A Komló aut.áll-ról
jelenleg 15:05 órakor
(Bikal aut. vt-től
16:04-kor)
Mekényesre
közlekedő járat 15:10
perckor indul
Komlóról, így a bikali
megállótól 16:14
órakor indul tovább
december 15-től.

A TINY
APRÓCIKK-BOLT
Karácsonyra nagy áru
választékkal és számos
ajándékötlettel vár
mindenkit!

AKCIÓ!
10 db zokni
vásárlása
után egy
ajándék
zoknit kap!
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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
Tiringer Ernőné, 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
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
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.
0672/ 459-304 vagy 0630/621-0752
VIRÁG és jó minőségű IMPORT
HASZNÁLT RUHA.
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.

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: december 12.
Megjelenik 400 példányban – a lap ingyenes. Szerkesztő: Studer Zsófia Nyomtatás: Basámi Kft. Dombóvár
A megjelenő cikkek tartalmáért a kiadó nem vállal felelősséget.

