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Beköszönő
Kányádi Sándor: Április hónapja
Köpönyegbe burkol,
ingujjra vetkőztet,
mutatja a tavaszt
hol nyárnak, hol ősznek.

Bolondos egy hónap
április hónapja,
hol kalap a fején,
hol báránybőr sapka.

Testületi Hírek
1.Kőműves József tájékoztatta a képviselőket, hogy
befejeződött az óvodások úszásoktatása. A programon
idén először 2 csoport vett részt, s csoportonként 15
alkalommal voltak a képzésen. A teljes költség 240.000
Ft-ba került. A programot a gyerekek nagyon szerették, s
jövőre is várják a lehetőséget.
2. Elkészült a Bikalról szóló mesekönyv! A meséket
Császár Levente meseíró alkotta, a grafikát Kő Boldizsár
készítette. A mesekönyv megvásárolható a hivatalban,
most kedvezményes 2500 Ft-os áron.
3. A településünk konzorciumi partnerként részt vesz az
EFOP-1.5.3-16 kódszámú „Lépés-Váltás az ÉszakHegyháton” elnevezésű pályázat benyújtásában, s
nyertes pályázat estén annak megvalósításában. A
projektet a mikrotéréségi unió települései közösen
nyújtják be.
4. Testületünk elfogadta a 2017. évi közbeszerzési tervet.
5. A képviselőtestületünk, az összes képviselő
véleményét figyelembe véve úgy döntött, hogy
megvalósítja a közvilágítás korszerűsítését. A testület
felhatalmazta a polgármestert, hogy a kivitelezővel
szerződést kössön.
6. Tombolatárgyak felajánlásával támogatja testületünk a
svábbált.

7.A testület módosította a díszpolgári címről szóló
rendeletét. A rendelet teljes szövege megtalálható lesz
honlapunkon.
8. A dombóvári kórház támogatására létrehozott Hospital
alapítvány alapítói jogai gyakorlásának átruházásáról és
alapító okiratának módosításáról döntött testületünk.
9. A Bikali honlapot üzemeltető cég jelezte
önkormányzatunknak, hogy honlapunk, amely már több
mint 10 éves elavult. Testületünk úgy döntött, hogy a
bikal.hu honlapot megújítja, és egy, csak a bikali-kozári
iskolát bemutató honlap elkészítését is támogatja. Ez
utóbbival kapcsolatban tárgyalásokat kezdeményezünk
az Egyházaskozári képviselőtestülettel.
10. Képviselőtestületünk az iskola udvarába egy
kombinált mászókát és hintát kíván telepíteni, valamint
az iskolásoknak 25.000 Ft értékben játékokat fog
vásárolni.
11. Önkormányzatunk az idei évben is folytatni kívánja
„fecskeház 01” programját. Ennek keretében az idei
évben eddig 2 ház megvásárlására került sor. (Petőfi
utcában és a Szabadság utcában) A Szabadság utcai ház
felújítási munkálatai már meg is kezdődtek. Ennek a
programnak is köszönhetően óvodásaink létszáma a
2014-es 18-ról 30 fölé emelkedett, így az óvoda jövője, s
ezáltal az iskola jövője is biztosítható.
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Egyéb hírek

FOGADÓÓRÁK
(más elfoglaltság esetén
a fogadóóra elmarad.
Ezért szíves elnézésüket
kérjük!)
Kőműves József
polgármester
hétfő
16:00 – 17:00

ELÉRHETŐSÉGEK
Kőműves József
polgármester
72/559-005
e-mail:
onkbikal@axelero.hu
Mázsár Réka
.
alpolgármester
06 30/534-7604

Sport hírek
Kézis lányaink a tavaszi szezonban is folytatták „menetelésüket” a megyei
bajnokságban. Ez a szezon azonban nem úgy alakult eddig, mint a tavalyi évben,
ugyanis eddig csak egy meccset sikerült megnyernie a csapatnak. (Tavaly az utolsó
4 meccsünket megnyertük.) Ennek több oka is lehet: a lányok hét közbeni
elfoglaltságuk miatt csak heti egy alkalommal tudnak edzeni, sérülésekkel,
hiányzásokkal küzdünk, mi nemmesekönyv
tudunk magasabb osztályokból játékosokat
játszatni, míg a városi csapatok ezt megteszik. A játékunkra mindazonáltal nem
lehet panasz, s ameddig fizikálisan bírjuk, addig nagyon szorosak a meccseink.
Sajnos a végére azért el szoktunk fáradni. A szurkolók ennek ellenére kitartóak,
buzdítják, s szeretik a csapatot.
Eredményeink: Hegyhát- Sellye 22-24
Szentlőrinc – Hegyhát 30-19
Hegyhát – Kozármisleny 21-25

Borsi Viktor
képviselő
06 30/654-6804

Hegyhát – Pécs (Vörös- meteor) 19-25

Brandt Vincéné
képviselő
0630/596-0528

Komló – Hegyhát 28-21

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

POLGÁRMESTERI
HIVATAL
DOLGOZÓI
dr. Markó Gábor
jegyző Bikal:559-018
Kozár: 459-101/ 13-as
mellék
Molnár Sarolta ig.
előadó 559-018
Jurasits Gyöngyi
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

2017. április

Hosszúhetény – Hegyhát 26-18
Hegyhát- Pécsvárad 25-24

Mesekönyv
Nagy örömmel tájékoztatjuk a bikali lakosokat, hogy megjelent a Bikalról szóló
mesekönyv „Garabonciások könyve”, Falu a hegyek háta mögött címmel. A
mesekönyv létrejöttében nagyon sokan vettek részt, a megírását komoly
kutatómunka előzte meg Császár Levente részéről. A magával ragadó, kicsit
misztikus történeteket elsősorban óvodásoknak, kisiskolásoknak javasoljuk, s úgy
gondoljuk, hogy nem hiányozhat könyvespolcunkról. Április vége felé a könyvvel
kapcsolatosan egy író-olvasó találkozót is szervezünk, melyen a meseíró beszámol a
megírással kapcsolatos élményeiről is. Kedves Bikaliak! Legyünk büszkék
mesekönyvünkre, olvassuk minél többen, s meséljünk belőle gyermekeinknek,
unokáinknak. Nagyon nagy élményt fogunk vele adni! S végül engedjenek meg egy
rövid idézetet az utószóból.

„Egyesek tudni vélik, hogy a garabonciás még ma is él. Elszántan kutatják az egykori
bükkfák helyét, hátha meglelik. Van, aki úgy tudja, Hajmás felé kell keresni a ligetet.
Van, aki pont az ellenkező oldalon Mágocs felé kutat. S van, aki biztos benne,
Szalatnak a helyes irány. S bár a legényt nem lehet látni- a kabát jól elrejti-, ha valaki
elég ügyes és kitartó, a szeme sarkából az őrzőtündérre talán vethet egy pillantást. De
csak egyet, mert nagyon valószínű, hogy aztán a lány is köddé válik.”
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Iskola és óvoda hírei
GYERMEKSZÍNHÁZ
Az utolsó színházlátogatásunkon a Mese a Napkirályról és a
Holdkirálynőről című előadást tekinthettük meg. A gyerekek tanulságos
történetet láthattak ez alkalommal is a Magyar Népmese Színház
előadásában. Jól éreztük magunkat, és jövőre is várjuk ezen alkalmakat,
hogy kikapcsolódhassunk eme rövid kulturális programokon.
Nemes Kitti
ZENEISKOLÁSAINK EREDMÉNYEI
Pónya Panka, a Hegyháti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola klarinét szakos
tanulójaként két versenyen vehetett részt az év elején.Az első 2017.február24.-én,
Szerbiában Szabadkán a FEMUS által szervezett Nemzetközi Zeneművészeti Fesztivál
volt.A zsűri: Claudia Rosi,Tadej Kenig, Oskar Laznik neves, nemzetközileg elismert
előadóművészek első helyezettel értékelték az előadását. A második a március 22-24e között megrendezett Vl.Dél-Dunántúli Regionális Fafúvos Verseny volt Kaposváron.
Itt a zsűri tagjai: Kohán István,Radics Miroslav,Dr. Szitka Rudolf elismert
előadóművészek Különdíjban részesítették. Felkészítőtanára Széll Csaba, korrepetítor
Papp Ágoston. Panka, aki még csak 10 éves 1,5 éve klarinétozik. Gratulálunk a
sikerekhez és további jó munkát kívánunk!
Gazda Inez, a Hegyháti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola szaxofon szakos tanulója is részt vehetett a Kaposváron megrendezett Vl.DélDunántúli Regionális Fafúvos Versenyen. Inez 1,5 éve kezdett el zenélni. Még csak 10
hónapja játszik szaxofonon, de szorgalma és ügyessége miatt már indulhatott a
versenyen, ahol a zsűri tagja volt Szepesi Gábor Bence is, a szaxofon mestere. Felkészítő
tanára: Szőnyi Gábor, zongorán kísérte: Papp Ágoston. Inez még érem nélkül tért haza,
de büszke, hogy egy ilyen neves versenyre elmehetett. A zene szeretetét Makai
Valériától kapta. Sok sikert és kitartó gyakorlást kívánunk!

A PÉNZÜGYI TUDATOSSÁG ÉS GAZDÁLKODÁS HETE - 2017. MÁRCIUS 6-10.
Iskolánk idén is kapcsolódott a Pénz7 elnevezésű nemzetközi
programhoz, melynek célja a pénzügyi tudatosság növelése a
fiatalok körében. Magyarországon már harmadik alkalommal
rendezik meg ezt a programsorozatot, iskolánk most másodszor vett
részt ebben.
Az idei Pénz7 kiemelt témája: „Bankoljunk
okosan!”, emellett
a
témahét
kiegészült
egy vállalkozói
kompetenciafejlesztő és gazdálkodási témakörrel is.
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A program kapcsán Bikalon, az alsó tagozaton a gyerekek a
takarékosság témakörben oldottak meg játékos feladatokat az
osztályfőnökök segítségével. Az első és negyedik, valamint a
második és harmadik osztályosok vegyes csoportokban
dolgozva ismerkedhettek meg az alapvető pénzügyi
ismeretekkel. Élvezettel oldották meg a feladatokat, ezzel is a
való életre készülve. Fontos, hogy már kisgyermekként
kapcsolatba kerüljenek a felnőttkorban megjelenő pénzügyi
helyzetekkel. A gyerekek jól érezték magukat és örömmel
vettek részt a „pénzes” órákon.
Egyházaskozáron, a felső tagozaton ezen a héten az osztályfőnökök és
a matematika tanárok, a téma felelőseivel (Jakab Ágota és Albert
Endre) tartottak órákat, melyek révén a tanulók a pénzzel való
bánásmód, a hagyományos és a korszerű pénzkezelési lehetőségek
témakörében szerezhettek hasznos ismereteket. A kiegészítő
programok közül iskolánk a „Bankvelem, Pénzokos Kupa” vetélkedőn
vett részt egy felsős csapattal, Jakab Ágota és Albert Endre tanárok
vezetésével.
Albert Endre, Nemes Kitti, Rieger Éva

KODÁLY ZOLTÁN MŰVELTSÉGI VETÉLKEDŐ - „Legyen a zene mindenkié!”
Ötven éve, 1967. március 6án halt meg Kodály Zoltán
háromszoros Kossuth-díjas
zeneszerző.
Halálának
ötvenedik és születésének
135. évfordulója alkalmából
2017-ben
Kodályemlékévet tartanak. Ebből
az alkalomból a Magyar
Zeneiskolák és Művészeti
Iskolák
Szövetsége
országszerte
műveltségi
vetélkedőt hirdetett meg,
melyet a Hegyháti térségben Mágocson tartottak. Iskolánkat egy 7. osztályos csapat (Ficsor Eszter, Lukács
Zsófia, Weich Bence) és egy 8. osztályos csapat képviselte (Lovas Martin, Baranyi Richárd, Vajdle Barnabás).
A felkészülés során megismerkedhettek tanulóink Kodály Zoltán életével, munkásságával, zeneműveivel. A
feladatok között szerepeltek életrajzi adatok, keresztrejtvény, zenefelismerés, népdaléneklés. Ezúton
köszönjük Hild Péterné Viola néninek, hogy eljött velünk és furulyán kísérte felelgetős népdalunkat!
Makai Valéria
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FIGURA EDE
Március 17-én az alsó tagozatosok és a bikali, egyházaskozári
óvodások Figura Ede Hans Hoffman Magyarországon című német
nyelvű interaktív, zenés előadását tekinthették meg. Az igényes,
szórakoztató előadásért köszönet a Bikali, Nagyhajmási és az
Egyházaskozári Német Nemzetiségi Önkormányzatnak!

MÁRCIUS 15.
Az 1848-as eseményekre emlékeztünk március 14-én.
Az alsó tagozaton a 2. osztályosok készültek március
15-i műsorral. Az 1848. március 15-i nap legfontosabb
eseményeit jelenítették meg, elindulva a Pilvax
kávéháztól végigjárva a főbb helyszíneket (Orvosi
egyetem, Landerer nyomda, Nemzeti Múzeum,
Városháza). A hagyományokhoz híven a műsort
szabadtéren, a Bikali Parkban a kopjafánál adták elő. A
megemlékezésen nemcsak az alsó tagozatosok, hanem
a bikali óvodások is jelen voltak. Az előadás végén az
emlékezés koszorúját feltették a kopjafára illetve a gyerekek az óvodások vezetésével osztályonként
elhelyezték a készített zászlókat, tulipánokat. A másodikosok műsorával méltón emlékezhettünk
történelmünk egyik legszebb napjára és a márciusi ifjakra. Büszkén gratulálunk a szereplőknek!
Miklós Balázsné
A felső tagozaton a megemlékezés az egyházaskozári tornateremben volt. Idén a 6. osztályosok adtak elő
egy rövid színdarabot (őket három nyolcadikos és egy ötödikes tanuló erősítette), mely szemléltette az
1848. március 15-i történések egy részét. A történelmi pillanatok felelevenítése egy falusi otthonban
játszódó jelenettel kezdődött, ahová megérkezett a pesti vásárról egy fiatalember. Ő elevenítette fel az
eseményeket sorrendben, kezdve Jókai 12 pontjával, majd folytatva Petőfi Nemzeti dalával. Ezen kívül
megjelentek a harcoló huszárok, valamint a
Kossuth bankóra gyűjtő lányok is. Az ünnepi
hangulatot Hild Péterné furulyajátéka színesítette.
A megemlékezés végén a falu főterére levonulva
koszorúzással záródott az ünnepség, valamint a
gyerekek a saját maguk által készített zászlókat és
virágokat szúrták le az emlékmű köré. Köszönjük
az óvodásoknak, a nyugdíjas klubnak és a
megjelenteknek a megtisztelő figyelmét! Gratulálunk a szereplőknek! „Éljen a magyar szabadság, éljen a
haza!”
Hermann Brigitta
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Az óvoda programjai márciusban

 Közlekedés témahetünkön Mázsár Bálintkáéknál megtekinthették a gyerekek a különböző
munkagépeket, beleülhettek a traktorokba is. Köszönjük a lehetőséget!
 2017.03.06-2017.03.14: Magyar Népművészet Hete az oviban, ahol lehetőségük nyílt a gyerekeknek
Horog Ilona segítségével megismerkedni a nemezelés technikájával és kipróbálhatták az agyagozást
is. Köszönjük a segítséget továbbá Sörösi Dávid és Balázs Noah mamájának, azoknak a szülőknek,
akik magyar népművészeti tárgyaikat felajánlották kiállítás céljából.
 2017.03.14 Március 15-re emlékeztünk együtt az iskolásokkal a bikali parkban, ahol az iskolások kis
műsora után, letűzhettük a Kopjafához a nemzeti színű tulipánjainkat, melyeket az ovisok
készítettek.
 2017.03.17 Figura Ede Hans Hoffman Magyarországon című interaktív, zenés, német nyelvű
műsorát tekinthettük mag az iskolásokkal közösen. A műsort a Nagyhajmási, Bikali, Egyházaskozári
Német Nemzetiségi Önkormányzatok szponzorálták, köszönjük nekik!
 2017.03.20 Látogatás Nagyhajmásra, ahol megnézhettük az Egyházaskozári ovisokkal együtt
a”sváb” Tájházat és Drüszler Gábor fazekas műhelyét és a korongozás technikájával is
ismerkedhettünk. Szívélyes vendéglátást köszönjük a Nagyhajmási Német Nemzetiségi
Önkormányzatnak, a finom frissen sült pogácsát Miklóssy Kati néninek, Kis Kati néninek és Brandt
Edit néninek, a fuvart pedig Bogyay Gábor bácsinak!
 2017.03.20 -2017.03.24 „Deutsche Woche” az oviban. Ezen a héten több oldalról megközelítve
ismerkedhetnek a gyerekek a „sváb” kultúra kincseivel. Piszkor Istvánné, Gyöngyi néni bemutatta a
„Patschker” kötést, próbálhattak is kedvükre a gyerekek, Maisch Alizka Gizi mamája sváb
nyelvjárásban énekelt és mondókázott a gyerekeknek, a hetet pedig „Stationarbeit” keretein belül,
különböző kis feladatokkal és „Eiskipfel” sütésével és fogyasztásával zártuk, ahol segítségünkre volt
Bot Györgyné, Aranka óvó néni, Kati dadus, Majláth Károlyné, Móni óvó néni, Puchner Eszterke
apukája, Pali, Mázsár Bálint, Balázs Noah, Paragh Donát, Boros Jázminka anyukái. Köszönjük!
 2017.03.27 Léghajó színház „ Mátyás király és az igazmondó lány” című mesejátékát tekinthették
meg a gyerekek.
 2017.03.28 Megkezdődtek a Húsvéti előkészületek: Zsuzsa óvó nénivel tojást festettek a gyerekek.
Köszönjük szépen!
Kellemes Húsvéti Ünnepeket Kívánunk!
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Szeretettel várjuk leendő óvodásainkat a Bikali oviba!

Értesítjük a kedves szülőket, hogy a 2017/2018. tanévre történő óvodai beiratkozásra az

Egyházaskozári Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde Bikali Telephelyén
az alábbi időpontban kerül sor :

2017.április 20. csütörtök 8.30 órától 16.00 óráig.
Az óvoda azokat a gyermekeket veszi fel, akik 2017.09.01-ig


betöltik a harmadik életévüket.



felvehetők azok is,akik a harmadik életévüket a felvételétől számított fél éven belül betöltik.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2015. szeptember 1-jétől hatályba lépő
rendelkezése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik
életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt
vennie.
Amennyiben a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek az óvodakötelezettségét
külföldön teljesíti, a szülők kötelesek arról az óvodai beiratkozás idejének utolsó határnapját követő
tizenöt napon beül,azaz legkésőbb 2016. május 15-ig
Írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

Szükséges dokumentumok:


Szülő és gyermek lakcímkártyája / másolata



Gyermek TAJ kártyája / másolata



Születési anyakönyvi kivonat / másolata

Az óvoda felvételi körzete:Bikal, Egyházaskozár, Hegyhátmaróc, Kárász, Köblény, Magyaregregy, Máza, Tófű, Szalatnak, SzárászNkt.72.§(2) A szülő
gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelően, saját vallási, világnézeti meggyőződésére, nemzetiségi hovatartozására tekintettel
szabadon választhat óvodát, iskolát, kollégiumot.
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PUCHNER BIRTOK RENDEZVÉNYNAPTÁR
Április
Tavaszköszöntő Kemencés Gasztrofesztivál
2017. április 15-16-17.
A legenda tovább folytatódik. Idén 3 napos Kemencés Gasztrofesztivállal köszöntjük a tavaszt és indítjuk el a 2017-es
évadot. Minden nap más-más ételekkel, meghívott vendégekkel és előadásokkal készülünk. Gyerekeknek a belépés
ingyenes!
Húsvétváró szombat
2017. április 15. 10:00-15:30
Mesés szombat vár Rátok! Gasztronómiai fogások készülnek a csirke jegyében kemencében, grillen és bográcsban.
Vendégeink lesznek: a Szelindek zenekar, Gönczi Erika a Pocok Péter kalandjai című mese írója, a Compagnie d’Noir
lovagjai, valamint a Katrics Tamás és Vargyas Viktor kaszkadőrpáros.
Jegyár: 1.900 Ft/fő

Gyerekeknek kedvezmény!

Húsvétvasárnap
2017. április 16. 10:00-15:30
Húsvét középkori köntösben varázslatos programokkal: szabad tűzön készült gasztronómiai fogások, nyúl szépségverseny,
tojáskereső, íjászbemutató a mohácsi Robin Hoodtól. A legenda tovább folytatódik!
Jegyár: 1.900 Ft/fő

Gyerekeknek kedvezmény!

Húsvéthétfő
2017. április 17. 10:00-15:30
Hagyományos húsvéti fogásokkal, gyerekeknek élő bábszínházzal, Cigánykaraván előadással, a Gond nélkül élünk című
mesekomédiával, és régi mesterségek bemutatásával várunk Benneteket! Próbáljátok ki, hogy milyen kovácsnak vagy éppen
fafaragónak lenni.
Jegyár: 1.900 Ft/fő

Gyerekeknek kedvezmény!
---

Ingyenes nyílt nap pedagógusoknak
2017. április 22. 10:00-15:30
Ingyenes belépés pedagógusoknak az Élménybirtokra! Ismerkedjetek meg az iskoláknak, gyerekeknek, tanároknak nyújtott
szolgáltatásainkkal és az új 2017-es programokkal!
Jegyár: 1.900 Ft/fő
Jegyár pedagógusok részére: ingyenes
Jegyár pedagógusok hozzátartozói részére (6 éves kortól fizetendő): 1.000 Ft/fő
Gyerekeknek kedvezmény!

A programváltoztatás jogát fenntartjuk!
Részletes információk: www.elmenybirtok.hu , www.puchner.hu
Jegyrendelés: +36 72 459 546, 547
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Majális Bikalon
Szeretettel várunk mindenkit április 29-én 10
órától a központi parkban.

Sportprogramok:
Általános iskolás lányok – Szülők (kézilabda) 12-től
Általános iskolás fiúk - Szülők (foci) 13-tól
Hegyhát KSE – Szülők (kézilabda) 14-től
Nősök – Nőtlenek (foci) 15-től

Gyerekprogramok:
bicikliverseny, aszfaltrajzverseny

15 órától közös étkezés a résztvevőknek.

Közérdekű közlemény
Tavaszi lomtalanítás Bikalon
2017.06.02-án pénteken.
A hulladékot az adott napon reggel 6 óráig
kell kihelyezni.

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

KATOLIKUS EGYHÁZ
Szent Anna templom
Szentmisék:
vasárnap: 11:15
szerda: 17:00
minden 2. csütörtök : 17:00
A csütörtöki szentmise után felnőtt katekézis
Csibi Imre atyával.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
Csibi Imre plébános:
0630/322-0690
Studer Zsófia:
0630/358-7564
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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 74/461-198
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
Kemsei Klaudia, Sparasné Póth Mariann
szerda 13-14:30 Polg. Hiv. 389-163
KÖRZETI MEGBIZOTT RENDŐR
Müller György szolgálati tel.: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.
72/ 584-013, ,
VÍZ HIBABEJELENTÉS (0-24)
06 30/468-2566
ÜGYINTÉZÉS Szászvár Május 1 tér 1. 389-064
EON ÁRAM- HIBABEJELEN.0680/ 205-020
EON GÁZ- HIBABEJELEN.06 80/ 424-242
MUNKAÜGYI KÖZPONT
Mágocs Művelődési Ház
minden hónap első keddjén
8 – 12 óra között
FÖLDHIVATAL KOMLÓ
Berek u. 3. Tel.: 483-110
KÉMÉNYSEPRŐ Ördög Béla
72/466-158

ÉPÍTÉSÜGYI HATÓSÁG
Komló, Városháza tér 3.
telefon: 72/584-000
ügyfélfogadás: hétfő, szerda 8:00-16:00
FALUGAZDÁSZ Nemes Balázs
06 30/ 329-2881 Ügyfélfogadás:
kedd 10:00-11:00 IKSZT Bikal
A komlói JÁRÁSI HIVATAL
bikali ügyfélszolgálat
Ügyfélfogadási idő: kedd 8:35-9:30

2017. április

A BIKAL NONPROFIT KFT SZOLGÁLTATÁSAI
szennyvízszippantás:
(ezek az árak csak Bikalon érvényesek)
lakossági:3.300Ft, közületi: 4.500Ft

Gázcsere: 4.000Ft
(kérésre nyugdíjasoknak és rokkantaknak házhoz
visszük)
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. TEL.:0630/621-0752

Tiny Aprócikk Bolt
Kapható cikkek: háztartási termék, ajándék áru, játék,
művirág, vegyi áru, háztartási papír, papír-írószer,
csomagoló papírok, hobbiállat eledel és felszerelés,
ruházat –cipő –rövidáru, szerszámok, festékek,
zár-vasalat –kötőelem, édesség, egyéb szezonális
termékek.
Névre szóló egyedi fa termékek rendelhetők.
Bikal, Rákóczi u. 8.
Tel.: 30/947-7479

BIKALI BOLTOK
Vegyesbolt – Györki Ernőné 459-340
Vegyesbolt – Hild Gáspárné 459-374
Tiny Aprócikkbolt Kiss Tiborné 30/947-7479
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

Könyvtár
Kedd – Péntek :
Szombat:

12:30-16:30
12:30-16:30

Ifjúsági klub: Szombat:12:30-16:30

Bikali Újság 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 - anyagleadási határidő:április 25.
Megjelenik 300 példányban – a lap ingyenes. Szerkesztő: IKSZT Nyomtatás: Basámi Kft. Dombóvár
A megjelenő cikkek tartalmáért a kiadó nem vállal felelősséget.

