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Beköszönő
Gazdag Erzsi: A hóvirág éneke
Kinyílott a hóvirág,
Vidámabb lett a világ ...
Itt a tavasz, megy a tél,
Kis magban a csíra kél.
Szikrázik a napsugár,
Nyakát nyújtja a gúnár,
Táncot jár a víz fodra,
Tavaszi szél forgatja.
Itt a tavasz, gyerekek,
Kacagnak a verebek.

Testületi Hírek
1.Képviselőtestületünk elfogadta az önkormányzat és az
óvoda 2016. évi költségvetését.
2. A Képviselő-testület úgy döntött, hogy újra kiírja
pályázatát a lakóházak, lakások külső felújításának
támogatására. Az elnyerhető támogatás maximális
összege 150.000 Ft. Részletek az újságban.
3. Testületünk pályázatot ír ki a meglévő lakások, házak
megújuló energiaforrások felhasználására irányuló
energetikai korszerűsítésére. A főként napelemes,
napkollektoros beruházásokat maximum 200.000 Ft-al
támogatja önkormányzatunk. Részletek az újságban.
4.Képviselőtestületünk az idei évben is támogatni
kívánja a civil szervezeteket, ezért részükre pályázatot
ír ki. A támogatási keret 800.000 Ft. Részletek az
újságban.
5. Evangélikus közösségünk pályázatot nyert
templomuk felújítására. Mivel a beruházáshoz önerőt is
kell adni, ezért önkormányzatunk testülete úgy döntött,
hogy 300.000 Ft-tal támogatja a sikeres megvalósítást.
6. Községünk testülete döntött arról, hogy kilép az
Észak-Hegyháti Egyesületből.
7. A képviselő-testület Mázsár
megválasztotta alpolgármesternek.

Réka

Máriát

8. Képviselőink 35.000 Ft támogatást szavaztak meg az
Egyházaskozár-Bikali Iskola részére az elektronikus
napló bevezetésére.
9. Testületünk 50.000 Ft támogatást adott a Bikal
Egészségéért Alapítvány jótékonysági báljának tombola
nyereményére.
10. Képviselőtestületünk 50.000 Ft-tal támogatja az
Egyházaskozár-Bikali
Iskola
jótékonysági
rendezvényét.
11. Az önkormányzat előzetes 2016. évi programterve:
2016. május 28. Gyermeknap
2016. július 23. Halászléfőző verseny
2016. augusztus 19.
Rudán Joe koncert
2016. augusztus 20.
Falunap
2016. november 5.
Falusi Disznótoros
2016. december 17.
Adventi vásár
12. Településünk Képviselő-testülete a Komlói
Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Társulási
Tanácsának
a
"TOP-4.2.1-15
Szociális
alapszolgáltatások
infrastruktúrájának
bővítése,
fejlesztése" pályázat benyújtásáról szóló 4/2016. (II.5.)
sz. Tct. határozatát jóváhagyja.
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Pályázat
Bikal Község képviselőtestülete pályázatot hirdet a településen lévő lakóházak külső
felújításának támogatására.(pl. nyílászáró csere, homlokzat felújítása, tetőcsere, stb.)
Pályázni adatlap kitöltésével, s a munkát tartalmazó árajánlat csatolásával lehet. Az
elnyerhető támogatás a beruházás összegének 20 %-a maximum 150.000 Ft. A pályázat
utófinanszírozású, támogatás csak a már elkészült munkák után fizethető ki. A pályázat
benyújtásának határideje: 2016. április 29.
Bikal Község Önkormányzata pályázatot ír ki megújuló energiát termelő beruházások
támogatására. Pályázatot nyújthat be az a bikali lakhellyel rendelkező magánszemély, aki
bikali lakóházán napelemes vagy napkollektoros beruházást tervez. Az elnyerhető
támogatás a beruházás mértékének 20%-a, maximum 200.000 Ft. Pályázatot benyújtani
adatlap kitöltésével és árajánlat csatolásával lehet. A pályázat utófinanszírozású, támogatás
csak a már elkészült munkák után fizethető ki. A pályázat benyújtásának határideje: 2016.
május 15.
Bikal Község Önkormányzata pályázatot hirdet civil szervezetek számára. Támogatási
igényt nyújthat be bikali civil szervezet. A pályázat benyújtásának feltétele adatlap kitöltése,
s az előző évi támogatással való elszámolás. A támogatás keretösszege 800.000 Ft.
Támogatási igény nyújtható be programok finanszírozására, működési költségre, kis értékű
eszközök beszerzésére. A pályázatok benyújtási határideje: 2016. március 20.

Rövid tájékoztató a Családi Otthonteremtési Kedvezményről
A gyermekvállalás és gyermeknevelés támogatása, a családok új lakáshoz jutásának elősegítése és az új lakások
építésének ösztönzése érdekében az e rendeletben meghatározott feltételekkel Magyarország területén új lakás
építéséhez vagy vásárlásához az alábbi lakáscélú állami támogatások vehetők igénybe:
a) vissza nem térítendő állami támogatás (a továbbiakban: családi otthonteremtési kedvezmény);
b) adó-visszatérítési támogatás;
c) három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatása.
A családi otthonteremtési kedvezményt házastársak, fiatal házaspárok és élettársak együttes igénylőként igényelhetik.
A támogatási szerződés megkötése esetén az együttes igénylők mindketten támogatott személlyé válnak.
A családi otthonteremtési kedvezmény mértéke
A családi otthonteremtési kedvezmény legmagasabb összege új lakás építésénél vagy új lakás vásárlásánál
a) egy gyermek esetén 600 000 Ft,
b) két gyermek esetén 2 600 000 Ft,
c) három vagy több gyermek esetén 10 000 000 Ft.
A családi otthonteremtési kedvezmény igényelhető összegét megalapozó gyermekszám meghatározásához a családi
otthonteremtési kedvezményt igénylő
a) egyedülálló esetén az igénylővel közös háztartásban élő, vele együtt költöző gyermeket vagy gyermekeket,
b) házastársak esetén a házastársakkal közös háztartásban élő, velük együtt költöző közös, valamint
a házastársak nem közös gyermekeit együttesen,
c) fiatal házaspár esetén a fiatal házaspárral közös háztartásban élő, velük együtt költöző közös, a házastársak
nem közös, valamint a fiatal házaspár által közösen vállalt gyermekeket együttesen kell figyelembe venni.
A családi otthonteremtési kedvezmény igénylésének feltétele, hogy az igénylő büntetőjogi felelősségét a bíróság
a) bűncselekmény elkövetése miatt nem állapította meg, vagy
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b) büntetőjogi felelősségét a bíróság bűncselekmény elkövetése miatt megállapította, de a családi
otthonteremtési kedvezmény igénylésének időpontjában az igénylő e bűncselekmények vonatkozásában
a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól már mentesült.
A családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételének feltétele, hogy az igénylőnek ne legyen az állami
adóhatóságnál nyilvántartott köztartozása.
Családi otthonteremtési kedvezmény vehető igénybe a 2008. július 1-jén vagy azt követően kiállított építési
engedéllyel vagy az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység bejelentésének megtörténtét az építésügyi
hatóság által kiállított igazoló dokumentummal rendelkező új lakás építéséhez.
Családi otthonteremtési kedvezmény vehető igénybe a 2008. július 1-jén vagy azt követően kiállított
használatbavételi engedéllyel, használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal vagy az egyszerű
bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvánnyal rendelkező olyan új lakás
vásárlásához, amelyet gazdálkodó szervezet természetes személy részére való értékesítés céljára épít vagy építtet, és
amelyet első ízben természetes személy részére értékesítenek.
A családi otthonteremtési kedvezmény az új lakás bekerülési költsége vagy vételára megfizetéséhez használható fel.
A családi otthonteremtési kedvezménnyel felépített vagy megvásárolt új lakásban csak a támogatott személyek
szerezhetnek tulajdont. Házastársak, fiatal házaspár és élettársak esetén az új lakásban mindkét félnek
az ingatlannyilvántartásba bejegyzett tulajdonnal kell rendelkeznie.
Családi otthonteremtési kedvezménnyel építhető, illetve vásárolható lakás hasznos alapterülete
a) egy gyermek esetén legalább 40 m2 ,
b) két gyermek esetén legalább 50 m2 ,
c) három vagy több gyermek esetén legalább 60 m2 .
Családi otthonteremtési kedvezménnyel építhető, illetve vásárolható egylakásos lakóépület hasznos alapterülete
a) egy gyermek esetén legalább 70 m2 ,
b) két gyermek esetén legalább 80 m2 ,
c) három vagy több gyermek esetén legalább 90 m2.
Új lakás építése esetén a támogatott személy és azon gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezmény
folyósításra került, a családi otthonteremtési kedvezmény utolsó részfolyósítását követően 10 évig életvitelszerűen
az új lakásban kell, hogy lakjon. A támogatott személy a családi otthonteremtési kedvezmény utolsó részfolyósítását
követő 30 napon belül bemutatja a hitelintézet számára a lakcímet igazoló hatósági igazolványt.
A családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételével épített lakásra az építkezés idejére és a használatbavételi
engedély, a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány vagy egyszerű bejelentéshez kötött
épület felépítésének bejelentése megtörténtét követő 10 évig terjedő időszakra az állam javára jelzálogjog, valamint
annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre. Az állam javára szóló jelzálogjog, valamint
az elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzését a családi otthonteremtési kedvezményt folyósító hitelintézet
kérelmezi.
Egy vagy két gyermek után családi otthonteremtési kedvezmény új lakás építéséhez vagy vásárlásához akkor
igényelhető, ha az igénylő – házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén legalább az egyik fél – a családi
otthonteremtési kedvezmény iránti kérelem benyújtásának időpontjában 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja,
hogy
a) a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló
1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 5. §-a szerint biztosított
b) legalább 180 napja folyamatosan – ideértve azt is, ha a legalább 180 nap folyamatos biztosításban legfeljebb 30 nap
megszakítás van –biztosítva van.
Három vagy több gyermek után családi otthonteremtési kedvezmény új lakás építéséhez vagy vásárlásához akkor
igényelhető, ha az igénylő – házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén legalább az egyik fél – a családi
otthonteremtési kedvezmény iránti kérelem benyújtásának időpontjában a Tbj. 5. §-a szerint biztosított vagy 30
napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy legalább 2 éve folyamatosan – ideértve azt is, ha a legalább 2 év
folyamatos biztosításban legfeljebb harminc nap megszakítás van – a Tbj. 5. §-a alapján biztosított.
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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
Borsi Viktor
képviselő
+36 30/654-6804
Brandt Vincéné
képviselő
0630/596-0528
Fehér Réka
képviselő
+36 30/534-7604
Maisch Norbert
képviselő
e-mail:
mnorbert76@freemail.hu

POLGÁRMESTERI
HIVATAL
DOLGOZÓI
dr. Markó Gábor
körjegyző Bikal:559-018
Kozár: 459-101/ 13-as
mellék
Jurasits Gyöngyi
adóügyi e. 459-205
Molnár Sarolta
ig. előadó 559-018
Ügyfélfogadás:
Hétfő-Csüt.: 8-16
Péntek: 8-12
Pénztári nyitva tartás:
Hétfő.: 8-1530
Péntek: 8-11
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PUCHNER BIRTOK RENDEZVÉNYNAPTÁR
MÁRCIUS
MÁRCIUS 15. ÜNNEPI PROGRAM
2016. március 12. 10:00-től
Barangolj az új Mesefalunkban! Ismerkedj az Állatsimogató új lakóival. Egy lenyűgöző
előadás keretében emlékezz meg a március 15-ei események hőseiről.
Sztárfellépőnk: Boudny Lídia, az Ének iskolája végzett tanulója!
Jegyár: 1.600 Ft/fő
Gyerekeknek kedvezmény!
ÖRÖKZÖLD SLÁGEREK PETER SRÁMEKTŐL
2016. március 19. 20:30
Hallgasd meg Peter Srámek, az ország egyik legsokoldalúbb előadójának népszerű
slágereit, a kellemes programot pedig kösd össze egy ínycsiklandozó vacsorával.
Jegyár: 2.000 Ft/fő
Jegyár vacsorával: 5.000 Ft/fő
A vacsora 19:00-től kezdődik.
Jelentkezési határidő: a programot megelőző csütörtök 12:00
HÚSVÉTVÁRÓ
2016. március 26. 10:00-tól
Ropd a táncot a Szelindek zenekarral! Ha elég bátor vagy nézz be a boszorkány
házába, kopogtass be a kovácshoz és a megújult malomba. Próbáld ki Húsvétváró
kézműves foglalkozásainkat. A nap végén ismerd meg Münchausen báró kalandjait!
Jegyár: 1.600 Ft/fő
Gyerekeknek kedvezmény!
ÉVADNYITÓ HÚSVÉTVASÁRNAPI PROGRAM
2016. március 27. 10:00-től

Mátyás királyunk bikali udvarában, a 2016-os esztendőben életre kel Kinizsi Pál
története. Hallgasd a csattanó kardokat, és élvezd a mesébe illő jeleneteket.
Ismerd meg a falu új lakosait és a boszorkányt! Vendégünk lesz Ozibiusz Anna, aki
zenés-énekes gyermekműsorral várja a gyerekeket, középkori dallamokkal
szórakoztat a Szelindek zenekar, és Bikalra látogatnak Hunyadi János Szabad
Lovagjai!
Jegyár: 1.600 Ft/fő
Gyerekeknek kedvezmény!
HÚSVÉTHÉTFŐ
2016. március 28. 10:00-től
A gyerekeket és a felnőtteket Húsvéti kézműves foglalkozások várják a Zöld Diófa
Csárda kézműves udvarában. Bikalra látogat a királyi solymászés ragadozó madarak
reptetésével kápráztatja el az időutazókat. A napot a leghumorosabb lovas előadás a
Cigánykaraván zárja!
Jegyár: 1.600 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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Iskola és óvoda hírei
Az óvoda programjai:
 Január 19.-én Rosta Géza gitárral kísért zenés előadását hallgathatták meg a gyerekek.
 Január 29.-én délelőtt Fülöp Gyula bűvész hangolta a gyerekeket a jó kedvre, hogy ugyanezen a
napon ebéd után kezdődő farsangi mulatságunkra mindenki jó kedvvel érkezhessen.
 Hagyományainkhoz híven ovis gyerekeink szüleikkel, nagyszüleikkel, testvéreikkel és velünk
óvodai dolgozókkal közösen búcsúztatták el a telet, a délután megrendezésre kerülő játékos, táncos,
tombolatárgyakban gazdag farsangi mulatságon, melynek lezárásaként örömmel fogyasztották el a
farsangi fánkot és a finomabbnál finomabb sütiket.
Köszönjük a felajánlott tombola tárgyakat és sütiket a kedves szülőknek és nagyszülőknek,
Piroska néninek a farsangi fánkot,
Ibi néninek hozzájárulását és a
Szülői Közösség vezetőinek segítő munkáját!

 Február 09.-én Lovas Zoltán Laura apukájának
segítségével
az
Egyházaskozári
Óvoda
nagycsoportosaival együtt ellátogathattunk a
Dombóvári Tűzoltó parancsnokságra, ahol a
gyerekek
megismerkedhettek
a
tűzoltók
felelősségteljes
munkájával,
eszközeikkel.
Köszönjük ezt a nagyszerű lehetőséget!

 Február 11.-én Sőre László engedélyével a bikali Tészta üzembe tettünk látogatást, ahol a gyerekek a
tésztagyártás folyamatát és az ahhoz szükséges alapanyagokat
és eszközöket tekinthették meg. Kedves és barátságos
fogadtatás után a gyerekek és felnőttek is megkóstolhatták az
előttünk frissen elkészülő sajtos tallért, még haza is vihetett
mindenki egy csomaggal. A meglepetés azonban folytatódott,
mert óvodánk támogatást is kapott a tulajdonostól, amit
igyekszünk hasznos dolog beszerzésére felhasználni.
Nagyon köszönjük mind a lehetőséget, mint pedig a
nagylelkű támogatást!
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Az Iskola hírei:
Rajzverseny
Hat elsős tanulóval vettünk részt a „Szászvár –
középkori élet a várkastélyban” című projekt
keretében meghirdetett rajzpályázaton. A gyerekek
(Bakonyi Balázs, Bíró Tibor, Mészáros Georgina,
Teninger Csanád, Martinka Petra és Schván
Tamás) egy-egy névre szóló emléklapot kaptak,
hogy színvonalas munkájukkal hozzájárultak a
projekt népszerűsítéséhez.Miklós Balázsné
Pingvin napot tartottunk az alsóban!
A gyerekek életkori sajátossága a gyűjtögetés. Mit gyűjtenek szívesen?
Mindent! Így történhetett, hogy a Tesco promóciós ajándékának
köszönhetően sok-sok pingvinünk lett. A gyűjtő szenvedélyt tanulásra
fordítottuk. Egy egész hetes „Pingvin-projekt” keretében sok mindent
megtanultunk a pingvinekről, miközben rengeteg érdekes feladatot is
megoldottunk. A projektet egy játékos, táncos vetélkedővel zártuk.
Megérte a sok előkészület, mert a gyerekek véleménye: „Ez a legjobb
nap volt a suliban!”
Knieszné Virág Gizella
Együtt szaval a nemzet
Január 22-e a Magyar Kultúra Napja, mert ezen a napon fejezte be Kölcsey Ferenc 1823-ban a Himnusz
kéziratát. Ennek emlékére idén harmadik alkalommal rendezték meg a nemzeti összetartozást erősítő
kezdeményezést: „EGYÜTT SZAVAL A NEMZET” címmel. Ehhez csatlakozott intézményünk is.
Pontban 10 órakor az ország több iskolájával együtt Egyházaskozáron és Bikalon is elszavaltuk a Himnusz
első versszakát és a Nemzeti dalt. Felemelő, szép élmény volt a diákok és felnőttek közös versmondása!
Knieszné Virág Gizella

Színházlátogatás Dombóváron
A gyerekek nagy örömére február 3-án ismét színházba látogattunk az alsó tagozatosokkal. A harmadik előadást
egy kis budapesti színtársulat, a Maszk Bábszínház, hozta el nekünk. A mesejáték címe a főszereplőt is takarta,
aki Hagymácska volt. A mesejáték tanulságot is rejtett magában, még pedig azt, hogy az mellett az igazság, aki
kitartó és erős jellem. Tanulóink nagyon élvezték az előadást, és már most várjuk negyedik, az idei tanévben
utolsó színházlátogatásunkra.
Nemes Kitti
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Egyházi Hírek
EVANGÉLIKUS EGYHÁZ

KATOLIKUS EGYHÁZ
Szent Anna templom
szentmisék:

Istentisztelet:
A hónap 1. vas. 14 órakor
A hónap 3. vas. 11 órakor

vasárnap: 11:15
szerda: 17:00
minden 2. csütörtök : 17:00

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

A csütörtöki szentmise után
beszélgetések a plébánián Csibi Imre
atyával.
Szeretettel várunk
minden érdeklődőt!

Kedves Bikali Testvérek!

2016. február
Az önkormányzat az Evangélikus
temetőbe ismét vásárolt egy
szemetesedényt,
amit
a
ravatalozónál helyeztek el. Ezúton
kérünk mindenkit, hogy a
hulladékot (növényi hulladékot is)
a két tárolóedény egyikébe
helyezze.
Köszönjük!
A Bikal Nonprofit Kft értesíti a
tisztelt
lakosságot,
hogy
2016.03.16-tól
PB-gáz
palack
cseréjével
bővül
a
Kft
tevékenysége. A gázcsere telep a
Bikal Zrínyi u. 2. / Önkormányzat/
működik. A gázpalack cseréje a
díj befizetése után történik. Kérésre
a gázpalackot egyeztetés után az
„ebédes járat” házhoz viszi.

Nagyon szépen köszönjük az evangélikus templom homlokzati javítására és a torony megújítására adott
adományaikat! Az összes adomány 1.383.400 Ft volt. Ebből látszik, hogy Bikal lakossága szereti ezt a
templomot, és kész rá áldozatot is hozni.
Hála Istennek ebben az évben folytathatjuk a munkát. Sor kerül a tető megújítására és a csatornázásra.
Ez rendkívül fontos, hiszen látjuk, milyen károk keletkeznek ennek a hibájából, ill. hiányából. NKA
pályázaton nyertünk 7 millió Ft-ot, de a költségvetés és a pályázatírás feltételei miatt szükség lenne
legalább 9.4 millió Ft-ra.
Ezért tisztelettel kérjük a Lakosságot, hogy amennyiben lehetőségük, tehetségük és jó szívük van, újabb
adományokkal támogassák a templomon folyó munkákat. Tudjuk jól, hogy a jókedvű adakozót szereti az
Isten. Annak örülünk, ha adni tudunk, és örömmel láthatjuk majd a megújuló templomot, ahol a mi
adományaink is benne vannak.
Isten áldása kísérjen minden adakozót, és Isten éltessen sokáig mindenkit, hogy még sokáig
gyönyörködhessünk ebben a templomban.
Erős vár a mi Istenünk!
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Köszönettel és áldáskívánással: Koskai Erzsébet evangélikus lelkész
Egyházaskozár, 2016. február 12.

A Tiny-aprócikk boltba már beköszöntött a tavasz!
Több mint 100 fajta vetőmag, virágföld, tápoldat, cserepek, virágládák, locsolók, kerti szerszámok
Húsvéti dekorációs kellékek, játékok, ajándékok nagy választékban
Egynyári virágokra rendelést felveszünk!
Folyamatosan bővülő árukészlettel várunk mindenkit!
Vásároljon helyben, kényelmesen, kedvező áron!
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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. február

A BIKAL NONPROFIT KFT
SZOLGÁLTATÁSAI
szennyvízszippantás:
(ezek az árak csak Bikalon érvényesek)
lakossági:3.300Ft, közületi: 4.500Ft
!!!! Gázcsere: 3.800Ft !!!!!
(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

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: március 8.
Megjelenik 300 példányban – a lap ingyenes. Szerkesztő: IKSZT Nyomtatás: Basámi Kft. Dombóvár
A megjelenő cikkek tartalmáért a kiadó nem vállal felelősséget.

