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Beköszönő
Kányádi Sándor:Jön az ősz
Jön már az ismerős,

krumplit ás, szüretel.

széllábú, deres ősz.

Sóhajtoz nagyokat,

Sepreget, kotorász,

s harapja ,kurtítja,

meg-meg-áll, lombot ráz.

a hosszú napokat.

Lombot ráz, diót ver,

Testületi Hírek
1. A testület elfogadta a polgármester tájékoztatóját a
két
ülés
között
hozott
döntésekről.
A képviselő testület úgy döntött,hogy támogatja a
Bikali Faluszépítő Egyesület által 2016.10.08. napján
megrendezésre kerülő Tökfesztivált a mágocsi
rendezvénysátor bérbevételével. A sátor bérleti díja
100.000Ft+Áfa
2.A képviselő-testület döntött arról, hogy a térfigyelő
kamerarendszert 2 db kamera megvásárlásával bővíti.
Mivel az alaprendszer úgy lett kialakítva, hogy 24
kamerát is tudjon kezelni, így a tervezett évenkénti
bővítések már kevesebbe kerülnek.
3. A fehérgyarmati kistérség segítségkéréssel fordult
Magyarország településeihez. Nyáron abban a
régióban hatalmas jégeső pusztított, s hatalmas
károkat okozott az épületekben. Mivel nagyon
szegény térségről van szó, ezért az emberek saját
erőből nem tudják a helyreállítást finanszírozni. Így
álhatott az elő, hogy jelenleg is több, mint 500
ingatlan csak fóliával van lefedve, a tél pedig
közeledik. Kormányzati segítséget is kértek, de eddig
nem kaptak.

Ezért fordultak minden település képviselőihez.
Önkormányzatunk úgy döntött, hogy 50.000 Ft-al
támogatja a kistérséget.
4. A képviselő-testület csatlakozik a Bursa Hungarica
ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójához. A pályázaton
való részvételhez regisztráció szükséges, amely a
következő internetes oldalon érhető el: emet.gov.hu
Az oldal felületén kitöltött pályázatokat november 8-ig
kell elektronikusan elküldeni, majd a kinyomtatott
példányt az önkormányzathoz eljuttatni. Nagyon
figyeljetek a határidők betartására!
5.A testület elfogadta a Baranya-VízZrt. gördülő
fejlesztési tervét.
6.A képviselőtestületünk úgy döntött, hogy 50.000 Ftal támogatja az iskolások mórahalmi kirándulását.
7. Testületünk az idei évben is kiírja a helyi
vállalkozások támogatására létrehozott pályázatot.
Adatlap a hivatalban kérhető, a beadási határidő 2016.
november 20.
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Sporthírek

FOGADÓÓRÁK
(más elfoglaltság esetén
a fogadóóra elmarad.
Ezért szíves elnézésüket
kérjük!)
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Kézilabda

Újra elindult a megyei női kézilabda bajnokság. Eddig lányaink 4

ELÉRHETŐSÉGEK

meccsen vannak túl. Az eddigi eredmények felemásra sikeredtek, de ez nem vette el
sem a lányok, sem a szurkolók kedvét. Szerencsére új igazolások is vannak, így Sőre
Viki, Drüszler Niki, Nagy Szimi és Pozsgai Alexa is csapatunkat erősíti. Sajnos
rossz hír is van, ugyanis eddigi kapusunk az idei évben már nem folytatja a játékot,
ezen kívül az első meccsen Lenge Petra orrtörést szenvedett, így egy ideig őt is
nélkülöznünk kell. Hát így indultunk, ezek a mostani adottságok!

Kőműves József
polgármester
72/559-005
e-mail:
onkbikal@axelero.hu

Jöjjenek az eredmények:
Sellye – Hegyhát 25-22
Hegyhát – Szentlőrinc 16 – 29
Kozármisleny – Hegyhát 23-24
Vörös Meteor Pécs – Hegyhát 21-17

Kőműves József
polgármester
hétfő
16:00 – 17:00

Mázsár Réka
alpolgármester
06 30/534-7604
Borsi Viktor
képviselő
06 30/654-6804
Brandt Vincéné
képviselő
0630/596-0528
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

Még hátralévő meccseink:
Hegyhát- Hosszúhetény okt. 30. 10.00 Dombóvár
Pécsvárad – Hegyhát nov. 6. 16.00 Pécsvárad
Hegyhát – Komló nov. 12. 14.00. Dombóvár
Pécsi Petőfi – Hegyhát nov. 12. 16.15. Egyetemi sportcsarnok.
Várjuk a szurkolókat, gyertek minél többen!
Ja és kapust keresünk! Ha valaki ismer kézis kapust az kérjük, vegye fel velünk a
kapcsolatot!

Kultúra
Kollár László az idei évben is
Caminot. A nem mindennapi
(csütörtökön) 1430-kor tart
központban.
Sok szeretettel várnak minden

bejárta a több mint 800 km-es El
úttal kapcsolatban október 27-én
élménybeszámolót a Konferencia
érdeklődőt!

A zarándokok útja

A Szent Jakab-út ősrégi zarándokút. A mai
út Spanyolország Galicia tartományának
fővárosába, Santiago de Compostelába
vezet. A hagyomány szerint az itteni
székesegyházban vannak Idősebb Szent
Jakab
apostol
földi
maradványai.
Jeruzsálem és Róma után Santiago de
Compostela a keresztény zarándoklatok
egyik legfontosabb célpontja.
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TÖK JÓ nap Bikalon!

Az első bikali tökfesztivál sikeresnek bizonyult. Örömmel tapasztaltuk, hogy van igény az ilyen jellegű
rendezvényre. Örömünket fokozta, hogy az idősebb generáció mellett sok fiatal és gyermekes család is
eljött. A rendezvénytér díszítése, az őszi színekben pompázó park, az óriási tökök megtették a hatásukat.
Vendégeink nem is távoztak „fotózkodás” nélkül.
Segítőink, az iskola, óvoda dolgozói, a faluszépítő egyesület ügyes kezű tagjai különböző technikákkal
munkálták meg a tököket, így remek alkotások születtek.
Szemet gyönyörködtető tökdekorációk készültek az otthoni „műhelyekben” is. Aki még sohasem kóstolt
tökből készült ételeket, kihasználhatta az alkalmat. Édes, sós tökleves pirított kenyérmorzsával, tökmaggal,
tökös mákos rétes, tökös muffin, töktrüffel, tökös mákos pite, sült tök mind a választék részét képezték. A
kóstolgatások közepette egyre több felől hallottuk, „milyen finom”,… „nem is gondoltuk volna”. Ez épp
elég elismerés volt a készítőknek, akik nagyon izgultak a fogadtatáson. A tökös játékokban felnőttek,
gyerekek egyaránt részt vettek, körülöttük gyakran hallatszott a biztatás, hangos nevetés. Nevek említése
nélkül szeretnénk mindazok munkáját megköszönni, akik a fesztivál sikeréhez hozzájárultak: tököt
ültetettek, kapáltak, cipekedtek, sütöttek, barkálcsoltak, díszítettek stb. Összefogás nélkül nem sikerülhetett
volna a rendezvény.
A sikeren felbuzdulva elhatároztuk, hogy jövőre újra megrendezzük, immár a 2. TÖK JÓ fesztivált.
Dobrovodszky Lászlóné
egyesületi tag

A programon résztvevők nevében köszönjük a remek ötletet, a megvalósításba
befektetett sok-sok munkát. Jól éreztük magunkat, jövőre újra itt leszünk!
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Iskola és óvoda hírei
Tanévnyitó ünnepély
Szeptember elsején BECSENGETTEK!
Az idei tanévnyitó ünnepély hagyományosan a bikali iskola
udvarán került megrendezésre. A tanévnyitó 9 órakor
kezdődött, verssel, hangszeres bemutatóval, a még óvodások
műsorával. Majd következett az elsőssé avatás, melynek
következtében 14 új kisiskolást avatott be az iskolai életbe
Makai Valéria tagintézmény-vezető. A tanulók a következő
településekről érkeztek: 4 fő Egyházaskozárról, 2 fő Bikalról, 3
fő Nagyhajmásról, 2 fő Tófűről, 1-1 fő Lengyelről, Mágocsról,
illetve Hegyhátmarócról. Az ünnepély után elkezdődött számukra, valamint a többi tanuló számára egyaránt a
2016/2017-es tanév. Annak ellenére, hogy az osztály tanulói 7 különböző településről érkeztek, a gyerekek már most
jó osztályközösséget alkotnak.
Nemes Kitti
Iskolai sportélet

PUCHNER BIRTOK RENDEZVÉNYNAPTÁR

Hagyományosan színes ebben a tanévben is iskolánk sport élete. Felmenő rendszerben már az elsőseink is
Október
uszodában sajátíthatják el az úszás alapjait. Így az első
négy évfolyam félévig járhat a dombóvári uszodába. Szintén
az alsó tagozaton, Bozsik program keretében a fiúknak Miklós Balázs tart labdarúgó edzéseket. A lányok
kézilabdáznak Drüszler Gábor irányításával. A felső tagozaton sem csak „torna órák” vannak. A bikali
Élménybirtokon lovagolnak, lovagi bajvívást tanulnak diákjaink. Ezt a lehetőséget országszerte kevés iskola tudja
biztosítani. Felsőseink szintén részt vehetnek labdarúgó és kézilabda edzéseken. Tanulóink mozgáskultúráját fejleszti
még a társastánc tanulása is, melyre alsóban és felsőben is lehetőséget tudunk biztosítani. Ezt a sokféle
tevékenységet a KLIK-nek, a Kaproncai Művészeti Iskolának és önkormányzatainknak köszönhetjük.

Nyári szünetben tanulni?! Igen!
Az ERASMUS + Projekt KA1-es mobilitását megpályázva intézményünk a „Múltam a jelenem, a jelenem a jövőm”
című pályázatával elnyerte a lehetőséget, hogy három pedagógusunk a nyári szünetben külföldi tanfolyamokon
vehessen részt. Következzenek a rövid beszámolók a továbbképzésekről.

Módszertani képzés Bécsben Ezen pedagógusok
közé tartozhatom, szerencsémre. Életem során már
több alkalommal volt részem külföldi egyetemen
tanulni, ám pedagógusként is nagyon fontos számomra,
hogy külföldi tapasztalataim sorát bővítsem.
Nyelvtanárként pedig különösen fontos, hogy új,
korszerű módszerekkel tarkíthassam módszertani
tárházamat. A bécsi ActiLingua Academy által
felkínált némettanároknak szóló módszertani kurzuson
ezt megtehettem.
Két hetet töltöttem Bécs városában, mely telis tele volt
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élményekkel, új ismeretségekkel. Ez idő alatt rengeteg új tapasztalattal, ötlettel gazdagodhattam, melyhez a
nyelviskola által felkínált programok is hozzá járultak.
Nemes Kitti
2016. július 30-án leszállt a repülőgépem Máltán, hogy az Erasmus+ KA1-es
közoktatási mobilitási pályázat keretében részt vegyek egy egyhetes nyelvtanfolyamon. Még
nem sejtettem, hogy életem egyik legszebb hetének nézek elébe. A tanfolyam a máltai ETI
továbbképző intézmény szervezésében zajlott. Azért választottam Máltát, mert itt az angol a
hivatalos nyelv. Szintfelmérés után, cseh, lengyel, olasz és magyar résztvevőkkel kerültem egy
csoportba.

Nyelvtanfolyam Máltán

Reggelente játékos feladatokkal kezdtünk. Ismételtünk, majd nekikezdtünk a következő
témakörnek. Új módszerekkel is megismerkedtem, melyeket saját óráimon is használhatom
idehaza. Tanárunk ajánlott angoltanulást segítő netes oldalakat, melyeket a későbbiekben is
használhatunk. A nyelvleckék mellett prezentációt tartott Málta kultúrájáról és oktatási
rendszeréről. Az utolsó napon mi is bemutattuk országunkat és oktatási rendszerünket egymásnak. Majd a tanúsítvány
ünnepélyes kézhez vétele után elbúcsúztunk, megígérve, hogy kapcsolatban maradunk
Az iskola délutánra, hétvégére fakultatív programokat szervezett, idegenvezetővel. A főváros, Valletta mellett,
Mdinában és Rabat városában is jártunk. Többször láttam festát (vallási ünnepély). Egy vallettai borfesztiválon élő
zenei koncertet is hallgattam.
Máltán az iskolán kívül is használntam az angolt különféle szituációkban. Egy idő után sokkal bátrabban mertem
megszólalni angolul, mind az órákon, mind a szabadidőben. Bízom abban, hogy a jövőben is lesz lehetőségem részt
venni külföldi nyelvtanfolyamon, ismereteimet, készségeimet továbbfejlesztve.
Makai Valéria
Idén augusztusban az exeteri IPC iskola két
hetes angol nyelvtanfolyamán vehettem részt. Lehetőségem volt megismerni
Exetert és Dél-nyugat Angliát. Földrajzosként nagy élmény, hogy
eljuthattam a Dartmoor Nemzeti Parkba, Tintagelbe, életemben először
megpillanthattam az Atlanti-óceánt. Jane Austen rajongóként Bath városát
rögtön a szívembe zártam, azokon az utcákon sétáltam, azokat az épületeket
láthattam, amelyeket a Northanger Abbey-ből vagy a Persuasionből már jól
ismertem.

Két hét Exeterben

Hogyan zajlottak mindennapjaink az IPC-ben? A kis nemzetközi csapatot 3
spanyol, 3 német és 2 olasz alkotta. Napi 6 tanóránk volt. Szinte mindig
pármunkában vagy csoportmunkában dolgoztunk, egy-egy feladat kapcsán
általában mindenkivel beszélnünk kellett. A feladatok érdekesek voltak,
sokszor játékos formában gyakoroltunk akár szavakat, akár nyelvtani
témákat.
Mennyiben volt több ez a nyelvtanfolyam, mint egy hazai? Egyetlen magyarként voltam ebben az időpontban
Exeterben, így az angol nyelvet használtam az órákon, szünetekben, délutáni közös sétákon, majd hazaérve a
szállásadómmal, lakótársammal is.
Mivel kénytelen voltam folyamatosan használni a nyelvet, magabiztosabbá vált a kommunikációm. Amit
megtapasztalhattam, hogy fontos, hogy törekedjünk a helyes, pontos nyelvhasználatra, de a lényeg, hogy ne féljünk
megszólalni. Ha megértik a mondandónkat, mi pedig a választ, akkor tulajdonképpen sikeresen kommunikáltunk.
Kőművesné Puchner Ildikó
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Az Óvoda programjai
Szeretettel köszöntjük a 2016/2017-es nevelési évben
minden kedves óvodásunkat és új vezető óvónőnket
Majláth Károlyné Móni óvó nénit. Új és visszavárt
óvodásainkon kívül nagyon örülünk még a készülőben lévő
új hintánknak is az udvaron. Nem régen kezdődött el új
nevelési évünk, máris több lehetőségünk is nyílt, hogy
óvodásainkkal színes és élményekben gazdag programokon
vehessünk részt. Köszönjük szépen mindazoknak, akik
segítségükkel ezt lehetővé tették!
Programjaink szeptemberben:
 2016.09.12. Krumpli szedés Balázs Noah mamájáéknál
 2016.09.19. „Ernte dankfest” alkalmából látogatás Egyházaskozárra az Evangélikus Templomba
 2016.09. 27. Látogatás Mágocson a helytörténeti Múzeumba: Mesterségek napja kiállítás céljából,
ahol a gyerekek a régi idők szakmáit tekinthették meg és próbálhatták ki.
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Pályázati felhívás
Bikal Község Önkormányzata Képviselő-testületének a vállalkozások támogatásáról
szóló 3/2012. (II.14.) sz. rendelete alapján kiírt vállalkozásfejlesztési támogatás
elnyeréséhez.
A pályázók köre:
Pályázhatnak a Bikal község közigazgatási területén székhellyel rendelkező egyéni
vállalkozók, jogi személyiségű gazdasági társaságok és jogi személyiség nélküli
gazdasági társaságok (a továbbiakban: vállalkozások).
Támogatható célok:
Azon fejlesztések támogathatók, amelyekkel a pályázók a tevékenységük,
szolgáltatásuk színvonalának fejlesztésére fejlesztést, felújítást, beruházást
valósítottak meg.
Elszámolható költségtípusok: Számlával igazolt anyagköltség, munkadíj.
Pályázni csak olyan beruházással lehet, amely esetében a pályázó:
- 2016-ben már megvalósított
- hozzájárul, hogy a pályázat kiírója az elkészült beruházást a helyszínen
ellenőrizze.
A maximális elnyerhető támogatás összege: A pályázó által tárgyévben befizetett
éves helyi adó 100 %-a, de maximum 100.000 Ft
A pályázat benyújtása és elbírálása:
A pályázati adatlapot 1 db eredeti példányban kell benyújtani az Egyházaskozári
Közös Önkormányzati Hivatal Bikali Kirendeltségén (Bikal, Zrínyi u. 2.) Az
adatlaphoz csatolni kell a beruházással kapcsolatban elszámolni kívánt költségek
kifizetését igazoló megállapodások, számlák, egyéb bizonylatok fénymásolatát.
A pályázatot a képviselő-testület a benyújtást követő első rendes ülésén bírálja el.
Szerződéskötés:
A pályázat kiírója a nyertes pályázóval a pályázaton elnyert támogatás
felhasználására szerződést köt. A szerződés tartalmazza a megítélt támogatás
összegét, a folyósítás és az elszámolás módját és feltételeit, a szerződés
megszegésének, a támogatás visszafizetésének feltételeit.

Mágocson a Labor szünetel október 28-tól
november 5-ig.
A Dombóvárra időpontot a 74/564-082-es
telefonszámon lehet.
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PUCHNER BIRTOK RENDEZVÉNYNAPTÁR
Október
Élménybirtok – Őszi standard program
2016. október 1., 8., 15., 22., 29. 11:00-től
Fedezze fel a megújult Élménybirtokot!
Fedezd fel a birtokot a tarot kártyát keresve, majd térj be kézműveseinkhez, ismerd meg
mesterségük csínját-bínját, mulass egy jót birtoklakóink komédiázásán, és szerezd meg
Zina világon egyedülálló kurtizándiplomáját. A nap fénypontjaként pedig tekintsd meg
látványos lovas előadásunkat a Lovagi Küzdőtéren!
Jegyár: 1.600 Ft/fő
Gyerekeknek kedvezmény!
--Kasza Tibor előadás
2016. október 22. 20:30-tól
Szombat este nem más, mint Kasza Tibor, a Crystal zenekar egykori tagja lép fel a
Puchner Kastélyszálló színpadán. A lírai dalestet kösse egybe egy különleges
vacsorával. Válasszon kétféle ajánlatunk közül: svédasztalos vacsora korlátlan
italfogyasztással vagy ötfogásos kiemelt vacsora felszolgálással és kísérőitallal.
Születésnapra, házassági évfordulóra, exkluzív ajándékként, vagy egy kellemes és
különleges baráti összejövetelként ajánljuk programunkat.
Előadásjegy felnőtt részére (12 éves kortól): 2.000 Ft/fő
Előadásjegy gyermek részére (6-11 év): 1.500 Ft/fő
Előadásjegy svédasztalos vacsorával egybekötve felnőtt részére (12 éves kortól): 5.900
Ft/fő
Előadásjegy kiemelt vacsorával egybekötve felnőtt részére (12 éves kortól): 8.900 Ft/fő
A svédasztalos vacsora kezdete: 19:00.
A kiemelt vacsora kezdete: 18:00.
Jelentkezési határidő: 2016. október 20. 12:00.
A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

Részletes információk: www.elmenybirtok.hu ,www.puchner.hu
Jegyrendelés: +36 72 459 546, 547
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2016. október

Falusi Disznótor!
Anyakönyvi hírek:
Bikal Község Önkormányzata, és
Kisebbségi Önkormányzata, Nőklub, Németklub és
IKSZT
g y h á z i az
H íimmár
rek
szeretettel meghívja aEbikaliakat
hagyományossá vált

Falusi Disznótorosra!
ideje: 2016. november 5. 16 órától
helyszín: iskola tornaterme

Elhunyt
Schneider Jánosné

Őszinte részvétünk a
gyászoló családnak!
Őszinte részvétünk a
gyászoló családnak!

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 74/462-385
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
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 KOMLÓVárosháza 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 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/ 329-2881 Ügyfélfogadás:
kedd 10:00-11:00 IKSZT Bikal
A komlói JÁRÁSI HIVATAL
bikali ügyfélszolgálat
Ügyfélfogadási idő: kedd 8:00-9:30

2016. október

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

Gázcsere: 3.400Ft
(kérésre 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: november 15.
Megjelenik 300 példányban – a lap ingyenes. Szerkesztő: IKSZT Nyomtatás: Basámi Kft. Dombóvár
A megjelenő cikkek tartalmáért a kiadó nem vállal felelősséget.

