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Beköszönő
Csorba Győző: Hó hívogató
részlet
A hó alól csak-újra
Az a csúf sár a hó alól
kibújna
Azért mégis, ha így is
ha ez egy csöppet segít is
de jó volna, ha volna
ha a friss hó falut-várat
bevonna.

De jó volna, ha volna
ha hó hullna halomba
ha már fű sincs, levél se
betakarna a tél mindent
fehérbe.
Hét álló nap havazna?
Ha tenné is mi haszna?

Testületi Hírek
Kőműves József polgármester tájékoztatta a
képviselőket, hogy februártól megváltozik a szennyvíz
szippantás és elhelyezés eddigi menete. Ettől a
hónaptól kezdve a szennyvíz lerakása a bikali
földmedencés lerakóba már nem lesz engedélyezve,
így ezt a mázai lerakóba kell elszállítani. Jó hír az,
hogy a lakossági árakat ez a változás nem fogja
érinteni, a plusz költségeket önkormányzatunk a
Belügyminisztériumtól megpróbálja leigényelni.
Képviselőtestületünk
változtatni
kívánja
közvilágítási rendszerének karbantartását is. Februártól
egy helyi vállalkozó fogja ellátni az égőcserélési
feladatokat.
A képviselő testület módosította a település
létfenntartási támogatásra való jogosultság feltételeit, a
jogosultság kapcsán a jövedelmi korlátot eltörölte.
A testületünk 50.000 Ft-tal támogatja a Bikal
Egészségéért Alapítvány jótékonysági bálját.

Önkormányzatunk családi bölcsőde indítását
tervezi. Ennek feltétele, hogy legalább 5 bölcsődés a
szolgáltatást igénybe vegye. A gyerekeket már 6
hónapos kortól be lehet íratni, s egészen az óvodás
korig a bölcsődében lehetnek. Amennyiben a
szükséges létszám összejön, úgy az eddigi családi
napközi helyén fogjuk a feltételeket kialakítani,
melynek költségeit az önkormányzat biztosítja. Az
érdeklődők további információkat a hivatalban
kaphatnak.
Önkormányzatunk közvilágítási rendszerének
korszerűsítését tervezi. Ennek keretében a mostani
égők korszerű LED-es izzókra lennének lecserélve. A
folyamat indításához felvettük a kapcsolatot kivitelező
cégekkel, és ajánlatokat kértünk.
A testület visszavonja a 98/2016 (XI.2.) számú
határozatait. A határozatok a családsegítő és
gyermekjóléti szolgálat átszervezésével kapcsolatos
döntéseket tartalmazza.
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Tájékoztató

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
Borsi Viktor
képviselő
06 30/654-6804
Brandt Vincéné
képviselő
0630/596-0528
Maisch Norbert
képviselő
e-mail:
mnorbert76@freemail.hu
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Változások
Ez év februárjától változások lesznek a szennyvíz szállítás terén, mely a lakosságot is
érinteni fogja.
A kor szellemének megfelelően lehetőséget kívánunk biztosítani arra, hogy a
szolgáltatás díját akár otthonról, telefonról is befizethessék internet bankos
szolgáltatás segítségével. Számlaszámunk, amire a lakosság a 3300 Ft/forduló díjat
befizetheti:11746043-21439865-00000000. Számlavezető pénzintézet: OTP Bank
Nyrt. A közlemény rovatban kérjük, tüntessék fel a szippantást kérő nevét, utca és
házszámát, és telefonos elérhetőségét.
A hivatalban történő befizetések lehetőségét is bővítjük, így minden hétfőn már
17.00 óráig várjuk a kedves ügyfeleket.
Ha valamiért nagyon sürgőssé válna a szolgáltatás, akkor ezt a körülményt is
figyelembe tudjuk venni. Ebben az esetben vállaljuk, hogy 36 órán belül a munkát
elvégezzük. A szolgáltatás díja ebben az esetben 4500 Ft/forduló!
Felhívjuk a lakosság figyelmét arra, hogy normál esetben a befizetés után 3-5
napon belül tudjuk a munkát terveink szerint elvégezni. Mivel tapasztalataink
egyelőre a Mázai szállítással kapcsolatban nincsenek, így az időpontokban
lehetséges növekedés, amit a lakossággal közölni fogunk.
Februártól változik a közvilágítás karbantartása is. A Bikal Nonprofit Kft. szerződést
kötött Becht Tiborral, így a feladatokat ő látja el. A bejelentés rendszere nem
változott, továbbra is a 72/559-006-os számon lehet jelezni a hibát, vagy a
nonprofitos munkatársaknál.

POLGÁRMESTERI
HIVATAL
DOLGOZÓI

 Telefonos csalás. Csak óvatosan! 

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

Az utóbbi időben Bikalon is többször előfordult, hogy ismeretlenek telefonon
keresnek meg „ügyfeleket”, s tájékoztatást adnak arról, hogy valamely
telefontársaság kisorsolta a telefonszámunkat és nyertünk! Ha nem is a
főnyereményt, amely általában egy gépkocsi, de komoly, százezres nagyságrendű
készpénzt. Még arra is visszakérdeznek lelkesen, hogy mennyire örül az ügyfél, s
esetleg mire költi. Ezután már csak egy kódot kell beütni a telefonba, s már utalják
is az összeget.

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

És itt jön a csalás! A kód segítségével kb 15.000 Ft-ot emelnek le tőlünk, melyet a
telefonszámlánkkal nekünk kell majd kifizetni. A nyereményt pedig várhatjuk, a
trükkös csalók átvertek bennünket! Ezért, ha ilyen hívást kapunk, s tudjuk, hogy
semmilyen nyereményjátékban nem vettünk részt, ne dőljünk be a csalóknak,
hanem tegyük le a telefont! Ne hagyjuk magunkat megvezetni!
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Iskola és óvoda hírei
Figura Ede
Csorba Győző tudásközpont és az Egyházaskozári
Községi Könyvtár jóvoltából 2016. nov. 17-én
iskolánkba látogatott Figura Ede. Érdekes és változatos
műsort adott, amelyben elsősorban a felső tagozaton
tanult versekre épített. A gyerekeknek a műsor tetszett,
reméljük jövőre újra láthatjuk előadását!
Hild Péterné

„OVISULI”
2016. november 19-én tartottuk az „OVISULI”
rendezvénysorozatunk első foglalkozását. Ezen a
programon
leendő
elsősök
és
szüleik
megismerkedhettek a tanítónénikkel és az iskolával.
Egy rövid bemutatkozás után mesét hallgattak, lepkét
készítettek,
élő
társast
játszottak,
majd
sportfoglalkozáson vettek részt a gyerkőcök szüleikkel
közösen.
Reméljük,
felkeltettük
az
ovisok
érdeklődését az iskola iránt, és januárban ismét
találkozhatunk! Sok szeretettel várunk akkor is
Benneteket!
Knieszné Virág Gizella

Mikulás futás és Karácsonyi vásár
Hagyományinknak megfelelően ebben az évben is
megrendezésre került - immár VI. alkalommal - a
Mikulás futás és Karácsonyi vásár. A rendezvény
keretein belül tartottuk teremdíszítő versenyünket is.
Az osztályokat az érdeklődők mindkét intézményben
megtekinthették. Az idei rendezvényen sem maradt el
az Egyházaskozári Óvoda nagycsoportosainak lovas
kocsival történő átszállítása Bikalra, így ők is
versenybe szállhattak a leggyorsabb óvodás díjáért.
Immáron hatodik alkalommal kerültek kiosztásra a
„suhanó szarvas” díjak a leggyorsabbaknak, valamint a
„hullócsillag”–ok a sereghajtók számára.
A célnál teával és zsíros kenyérrel vártak mindenkit a
Szülői Munkaközösség tagjai. A tornateremben zajlott
a karácsonyi vásár és a játékos vetélkedő. Az
osztályokon felül megtiszteltek részvételükkel az
Egyházaskozári és Bikali óvodások, a Bikali Faluszépítő
Egyesület, valamint az Egyházaskozári Szépkorúak
Klubja is. Ők szintén árulták portékájukat vásárunkon.
Ezúton is köszönjük a Szuppáncsics családnak, hogy
rendelkezésünkre bocsátották lovaikat és lovas
kocsijukat, valamint a hajtó, Both Ambrus részvételét
és segítségét.
Madarász Lászlónak, az idei jókedvű, türelmes
Mikulásnak is köszönettel tartozunk! Továbbá
köszönjük a Lila ABC vezetőjének, Hild Gáspárnénak
támogatását és a Német Nemzetiségi Önkormányzat
hozzájárulását a rendezvény sikeréhez! Köszönjük az
idei segítő munkáját a Szülői munkaközösség
tagjainak, a Rendőrségnek és a mázai, valamint a
szászvári polgárőröknek!
Nyisztor Krisztina
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Geomikulás
December 5-én Pécsen jártunk a Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola
geoinformatikai játékos vetélkedőjén, a Geomikuláson. Az állomásokon
rajzoltak mini Balatont a digitális homokozóval, minidrónt röptettek át egy
akadálypályán, virtuális 3D-s mikulást festettek ki, tájékozódási mátrixban
mozogtak, és labirintusban bolyongtak. Nyolcadikosaink (Gärtner Csaba,
Kertész Benedek, Vajdle Barnabás) 3. lett, vegyes csapatunk (Horváth Balázs,
Laub Ákos, Lovas Martin) pedig hetedik. Gratulálok, hogy ezekkel a szokatlan
feladatokkal is sikeresen megbirkóztatok!
Kőművesné Puchner Ildikó

„Lágerjárat”
A 2015. december 15-től 2017. február 25-ig tartó
időszakot a deportálások 70. évfordulója kapcsán a
Szovjetunióba
hurcolt
politikai
foglyok
és
kényszermunkások emlékévévé nyilvánította a Magyar
Kormány. Az emlékév célja a sokáig elhallgatott
eseményeknek a feltárása és a közvéleménnyel való
megismertetése. December 13-án a Nagyhajmási Német Nemzetiségi Önkormányzat jóvoltából az iskola 7. és 8.
osztályos tanulói megtekinthették Pécsett a "Lágerjáratot", majd a Janus Pannonius Múzeum témában ide illő
kiállítását is, melyek erről az időszakról alkotnak megható, de igen szomorú képet. Mindannyiunk számára sokat
jelent a múlt ezen eseményeinek megismerése. Köszönjük a lehetőséget!
Gebhardtné Bacher Adrienn

Legyen a tanulás izgalmas!
Iskolánkba látogatott Radnai Teréz a Mozaik Kiadó szakreferense, hogy bemutassa, mi
is az a MozaWeb. A MozaWeb online platform egyedülálló segítséget nyújt a diákok
számára az otthoni tanuláshoz és a tanároknak az otthoni felkészüléshez. A könyvet
lapozhatja, részleteit kinagyíthatja és a megfelelő tananyaghoz beillesztett ikonokkal
lejátszhatja a témához kapcsolódó interaktív tartalmakat (3D modellek, oktatási
videók, hangok, feladatok). A több mint 70 tematikus eszközhöz és játékhoz, amely a
tananyag gyakorlásához, a megszerzett ismeretek elmélyítéséhez nyújt egyedülálló
segítséget. A digitális tankönyvek az interaktív tartalmak, a tantárgyakhoz kapcsolódó alkalmazások és játékok,
bárhol online módon elérhetőek gyermekeink számára egy internetes böngésző segítéségével. Ezzel ismerkedtek 38.osztályosaink.
Makai Valéria
Mikulás kupa
2016. december 14-én került megrendezésre a sásdi
Mikulás Labdarúgó Kupa idei fordulója. 5 iskola
labdarúgói játszottak izgalmas mérkőzéseket a nap
folyamán. A vándorkupa birtoklója a vásárosdombói
iskola volt, de idén nem tudták megtartani a kupát,
szép játékkal a sásdi iskola tanulói végeztek az első
helyen. Iskolánk csapata végül a negyedik helyen
végzett. Csapatunk tagjai: Bogdán Richárd, Icha
Zoltán, Tulunger Zoltán, Cseh Benjamin, Varga Ákos
és Weich Bence.
Jakab Ágota
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Futsal diákolimpia körzeti döntő (Jakab Ágota)
2016. december 15-én Komlón 9 csapat nevezésével lett
lebonyolítva a futsal diákolimpia körzeti döntője a Gagarin
iskolában. 4 városi csapat volt: Gagarin, Felső-Szilvás,
Kenderföld, Kodály, és a körzethez tartozó iskolák csapatai:
Sásd, Mágocs, Vásárosdombó, Szászvár és Egyházaskozár. A
sorsolás szerint 2 komlói csapattal kerültünk egy csoportba.
Az első mérkőzésünket a Gagarin csapatával játszottuk.
Szép, kiegyensúlyozott játékkal 2:1-re győztünk ellenük.
Góllövők: Molnár Bálint, Weich Bence. A csoporton belüli
második mérkőzésünk a Felső-Szilvás csapata ellen zajlott.
A fiúk könnyedén, nagyon szép játékkal 4-0-ra nyerték a mérkőzést és csoportelsőként jutottak tovább. Az első két
gólt Bogdán Richárd és Weich Bence rúgta, majd Cseh Benjamin 2 góljával állította be a végeredményt.
A másik két csoportból Sásd illetve Mágocs csapata került ki győztesként, így velük kellett összecsapnunk. Először
Sásd csapatával álltunk pályára, ugyanazzal a csapattal, akik előző nap megnyerték a Mikulás Kupát és győzelmet
arattak felettünk. Focistáink nagy lelkesedéssel és gyönyörű játékkal, folyamatos vezetéssel szinte megsemmisítették
a bajnokcsapatot. Bogdán Richárd 2 gólt szerzett és további gólok röpködtek a kapura Icha Zoltántól, Cseh
Benjamintól, Molnár Bálinttól. A végeredmény: 5-2 lett. Ezután Mágocs csapata is 6-4-re megnyerte Sásd ellen a
mérkőzését, így a döntőbe a két legjobban teljesítő csapat jutott Egyházaskozár és Mágocs csapata.
A döntőbe a mi csapatunk került jobb eséllyel, már egy döntetlen elég lett volna a győzelemhez. Mindkét csapat
nagyon bravúrosan, szépen játszott, és roppant szoros mérkőzésen mindössze 1 góllal maradtunk alul, és szereztük
meg a 2. helyet.
Nagyon szépen meneteltünk előre, a fiúk mindent beleadtak e fantasztikus eredménybe.
Jó meccsekkel, igazán sportosan telt ez a nap. Komlón is mindenki megismerte iskolánkat, a döntőben is sok kis
focista és tanár szurkolt nekünk.
Csapatunk tagjai, akikre igazán büszkék lehetünk: VARGA ÁKOS / kapus /, MOLNÁR BÁLINT, BOGDÁN RICHÁRD, ICHA
ZOLTÁN, CSEH BENJAMIN, WEICH BENCE.
Karácsonyi ünnepély
Iskolánk tanulói és pedagógusai már hetek óta lázasan készültek a karácsonyi ünnepélyre. Miután a hétfői főpróbán
meggyújtottuk a negyedik gyertyát az adventi koszorún, már igazán karácsonyi hangulatban teltek az utolsó napok. A
téli szünet előtti utolsó tanítási nap délelőttjén kézműveskedtek a gyerekek. Délután iskolánk tanulói igazán megható
műsort adtak, melyben versek, dalok és hangszerek egyaránt megtalálhatóak voltak. Az ünnepély végén meglepetés
várt a pedagógusokra és gyerekekre egyaránt. A Bikali és az Egyházaskozári Önkormányzat egy 3D-s nyomtatót
vásárolt iskolánknak, melyet ezúton is szeretnénk még egyszer megköszönni. Sikerekben Gazdag Új Évet kívánunk!
Frucht Renáta
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Óvoda
December 2: Az iskola meghívására nagycsoportos óvodásaink részt vehettek a „Mikulás futáson”, ügyesen
teljesítették szüleik és nagyszüleik segítségével a Bikal-Egyházaskozár távot. Ezúton köszönjük a meghívást
és Mázsár Bálintka anyukájának és mamájának a segítséget az adventi vásáron való részvételért.
December 6: Óvodásainkhoz is ellátogatott a Mikulás és ügyes krampuszai, akik segítségüket nyújtották a
Mikulásnak a csomagok kiosztásában, a gyerekek dallal és verssel köszöntötték őket és megígérték, hogy
még ügyesebbek és szófogadóbbak lesznek. A csomagokért köszönet az SZ. K.-nak és a Bikali
Önkormányzatnak!
December 9: A Mázai óvoda meghívására a „Hangoló” télváró zenés bábelőadását nézhették meg a
gyerekek a Mázai Művelődési Házban.
December 14: A Faluszépítő Egyesület meghívására kicsik és nagyok díszíthettek közösen mézeskalácsot
az IKSZT-ben.
December 20: Meghívásunkra érkeztek a Bikali Önkormányzatok tagjai, hogy a gyerekek által készített
sütiket közösen, karácsonyra várva, ünnepi hangulatban fogyaszthassuk el. „Kis Karácsonyi” beszélgető
körünkön óvodavezetőnk is részt vett.

Szeretnénk megköszönni
Bikal Község Önkormányzatának, Német Nemzetiségi Önkormányzatának, Mázsár Rékának, Maisch Norbertnek,
Sterner Éva néninek, Rezső bácsinak, Leipold Jánosnak az eddigi támogatásokat, Molnár Norbertnek a fenyőfát,
Bogyay Gábornak a segítségét, Miklós Balázsnak a „focistáinknak” adott érmeket, a Faluszépítő Egyesületnek és a
Mázsár családnak a segítségét.
Minden kedves szülőnek, akik hozzájárultak a gyerekek megörvendeztetéséhez, mézeskaláccsal, gyümölccsel,
keksszel, szaloncukorral, matricával,” boltos” Marikának a szaloncukrot és gyümölcsöt, Lovas Krisztának a ruhákat, és
nem utolsó sorban Kniesz Erzsébetnek a „sváb” szekrényt, valamint az óvoda dolgozóinak a felajánlásokat!
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Adventi Kavalkád
December 17-én második alkalommal rendeztük meg a Bikali Adventi Kavalkádot. Nagyon sok kreatív,
ötletes tárgyak között válogathatott a közösség apraja-nagyja. Karácsonyi hangulatról a halk
zene,"Feuerschale"-ben lobogó tűz, forralt bor, gondoskodott. Zsíros kenyér, meleg tea, forró csoki, sütik és
még sok finomság várta az éhezőket, szomjazókat!
A Faluszépítő Egyesület kezdeményezésére közös gyertyagyújtásra gyűltünk össze a falu adventi
koszorújánál.
Köszönetünket fejezzük ki minden résztvevőnek, akik a hidegben is kitartottak, a felajánlásokért, a dolgos
kezekért!
Percz Lídia
BNNÖ

2017 Decemberében ismét Adventi Kavalkád!
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PUCHNER BIRTOK RENDEZVÉNYNAPTÁR
február

Téli standard program az Élménybirtokon
2017. február 4. - március 25. 10:00-15:00

2017-ben is várnak a múltat idéző porták, az óvárosi Mesefalu, az interaktív Állatsimogató.
Less be a varázsfestő házába, ahol életre kelt festmények várnak. Kalandos játékok,
felejthetetlen élmények a család apraja-nagyjának!
Jegyár: 1.900 Ft/fő
Gyerekeknek kedvezmény!
--Valentin nap Freddie-vel
2017. február 11. 20:30-tól
Különleges romantikus este Freddie-vel! Népszerű számokkal és korlátlan italfogyasztást
tartalmazó svédasztalos vacsorával várjuk Önöket!
Koncertjegy felnőtt részére (12 éves kortól): 2.000 Ft/fő
Koncertjegy gyermek részére (6-11 év): 1.500 Ft/fő
Koncertjegy vacsorával egybekötve felnőtt részére (12 éves kortól): 6.000 Ft/fő
A vacsora kezdete: 19:00.
Jelentkezési határidő: 2017. február 9. 12:00.
--Exkluzív Valentin napi vacsora
2017. február 14. 19:00-tól
Vegyen részt egy romantikus vacsorán kedvesével a Puchner Kastélyszálló éttermében.
Séfünk különleges gasztronómiai fogásaival teszi feledhetetlenné az alkalmat.
Vacsora ára: 6.500 Ft/fő
A vacsora kezdete: 19:00.
Jelentkezési határidő: 2017. február 12. 12:00.
A vacsorán csak felnőttek vehetnek részt.
A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

Részletes információk: www.elmenybirtok.hu , www.puchner.hu
Jegyrendelés: +36 72 459 546, 547 k
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Egyházi Hírek

2017.február

Anyakönyvi hírek
Születések

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.

Mázsár Maja
Mázsár László és
Mázsárné Horváth
Boglárka gyermeke

Szeretettel várunk minden
érdeklődőt!
Csibi Imre plébános:
0630/322-0690
Studer Zsófia: 0630/358-7564

Ferenc Patrik
Viktor
Ferenc Gábor és
Nagyági Bernadett
gyermeke
Gratulálunk!

Elhunytak

Hoffer Lajosné
Nagymihály
Szilveszter
Fődi Józsefné

Őszinte részvétünk a
gyászoló
családoknak!
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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 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 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 8:00-9:30

Bikali Újság

2017.február

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

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: február 20.
Megjelenik 300 példányban – a lap ingyenes. Szerkesztő: IKSZT Nyomtatás: Basámi Kft. Dombóvár
A megjelenő cikkek tartalmáért a kiadó nem vállal felelősséget.

