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Beköszönő
William Wordsworth: Táncoló tűzliliomok (Szabó Lőrinc fordítása)
Sétáltam, mint felhő, melyet
szél hajt, céltalan, könnyedén,
s egyszer csak egy sor, egy sereg
aranyliliom tűnt elém,
a tó partján, a fák alatt
ringtak, táncoltak álmatag.

Tűztánc volt a tó is, de ők
túltündökölték a vizet, –
költő ily társaság előtt
csak boldog s vidám lehetett!
Néztem, – néztem, – nem tudva még,
hogy mily gazdaggá tett a kép;

Ahogy csillaggal a tejút
ragyog s hunyorog mindenütt,
a szikrázó kis öblöt úgy
körüllobogta ünnepük;
lángszirom, táncos, büszke fej
hintázott ott vagy tízezer.

mert ha merengő éjeken
lelkem most önmagába néz,
gyakran kigyúl belső szemem,
mely a magány áldása, és
megint veletek lobogok,
táncoló tűzliliomok.

Testületi Hírek
1. Képviselőink úgy döntöttek, hogy az óvodába
egy új hintát vásárolnak, s ezt a kötelező
szabványok szerint telepítik. Szóba került egy
kisebb, jól felszerelt pálya kialakításának
lehetősége is, melynek kialakítását pályázati
forrásokból kívánjuk megoldani.
2. Testületünk elkezdte összeállítani a falunapi
programokat. A részletes programot később
ismertetjük, azonban annyi már elmondható, hogy
érkezni fog a Kredenc zenekar, Roy és Ádám, s
Südi Iringó tánccsoportjával is tárgyalunk.
3. Képviselőtestületünk módosította a szervezeti és
működési szabályzatát valamint az Egyházaskozári
Óvodafenntartó Társulás társulási megállapodását,
úgy, hogy rendszerünkhöz csatlakozni a tárgyév
július 1. napja és szeptember 1. napja között lehet.
Erre azért volt szükség, mert Máza és
Magyaregregy szeretne belépni óvodafenntartó
társulásunkba.

4. Önkormányzatunk " Bikal" feliratú pólókat
készíttet.
5. A képviselő-testület úgy döntött, hogy
támogatja a Majális rendezvényeit 50.000 Ft-tal és
a Gyermeknapi rendezvényeket is szintén 50.000
Ft-tal.
6. Örömmel tájékoztatjuk a lakosságot, hogy
településünk nyári programsorozata új elemekkel
bővült. Újra Bikalon kerül megrendezésre a nagy
hagyományokkal rendelkező CIMEA kupa.
Változás lesz továbbá, hogy újra megpróbálunk
korosztályonként 5-6 csapatot versenyeztetni, ezért
meghívtuk Mágocs, Vásárosdombó, Sásd,
Mindszentgodisa, Gödre diákjait. A költségeket
Bikal és Egyházaskozár önkormányzatai vállalják.
24 órás tornát is rendezünk a műfüves pályán. Itt
az óvodásoktól az iskolásokon keresztül a felnőtt
korosztály tagjaira is számítunk.
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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
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

PUCHNER BIRTOK RENDEZVÉNYNAPTÁR
Április
KISBÉKA JÁTSZÓHÁZA
Minden vasárnap 14:00-17:00
Kisbéka játszóháza várja a gyerekeket: csúszdával, labdamedencével,
trambulinnal, kiskonyhával és egyéb játékokkal. A játék alatt a gyerekeket
animátor felügyeli.
Jegyár gyerekeknek: 500 Ft/fő/30 perc
A programon való részvételhez előzetes bejelentkezés szükséges szombat
12:00-ig.
BALLAGÁS
A ballagás csupa izgalom, csupa készülődés és igazi fordulópont, igazi
ünnep, melyből a család apraja-nagyja kiveszi részét. Mi nemcsak egy
csodálatos helyszínnel, hanem ballagási menüvel és ajándék pezsgővel
emeljük az ünnep fényét. Így a család minden tagja a meghitt ünnepi
pillanatokra fordíthatja minden figyelmét!
Menüajánlat (tálszervizes)
A menü: házias húsleves tésztával, zöldséggel; sajttal töltött pulykamell
rántva; falusiasan töltött filézett kacsa; cigánypecsenye; sült fűszeres
burgonya; párolt rizs; grillezett zöldségek; kígyórétes; gyümölcssaláta.
B menü: tárkonyos szárnyas raguleves; marhapörkölt; rántott csirkemell;
hordós pecsenye savanyú káposztával; sörben pácolt sertéscsülök; galuska;
petrezselymes burgonya; zöldséges rizs; csokoládétorta; húzott rétes.
Menü ára (italfogyasztás nélkül): 3 800 Ft/fő
Menü ajánlatainkat választhatja korlátlan italfogyasztással is (ásványvíz,
üdítő, csapolt sör, folyó bor) 4 300 Ft/fő áron! Az ajánlat minimum 8 fő
jelentkezése esetén érvényes.
A ballagó diák éttermünk vendége!
A további részletekkel kapcsolatban keresse
Molnár Adriennt a +36 30 365 6131
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 Óvodatavaszi programjai:
03.21-03.23. A Húsvéti ünnepkört készítettük elő, mely során a gyerekek tojást festhettek Zsuzsa óvó
nénivel, kis bárányt látogathattak Boros Jázminka papájánál, csoki tojást keresgélhettek az udvaron, nyuszi
fészket építettek, melybe Kinder tojást és udvari játékokat hozott a „Húsvéti nyuszi”. Köszönjük az
ajándékokat és a segítő részvételt!

04. 05. Iskolába készülő nagycsoportosaink ismerkedő órán vehettek részt a Bikali iskolában, az első
osztályban szüleikkel közösen. Köszönjük a lehetőséget!

04. 11. Gyerekeink megtekinthették a „Léghajó” színház előadását.
04.18-04.22. Német nemzetiségi hét az oviban, melynek keretében igyekszünk minél sokrétűbben
megismertetni a gyerekekkel a sváb kultúrát, hagyományokat.
Miszerint:
 04.18. Látogatás a Bikali Tájházba
 04.20. Kosárfonás mesterségével ismerkedhettünk Szeifert Matyi bácsinál és meghallgathattuk
Maisch Alíz mamáját / Gizi mamát/ miközben sváb nyelvjárásban énekel és mondókázik nekünk.
 04.21. Piszkorné Gyöngyi „néni” bemutatta hogyan kötik a Patschkert, a gyerekek fel is
próbálhatták a kész darabokat.
 04.22. A hét utolsó napján közösen táncoltuk a német nemzetiségi táncokat és Station Arbeit
keretén belül mutathatták meg a gyerekek milyen ismereteket sikerült a héten elsajátítaniuk, majd
közösen a vendégekkel és szülőkkel együtt elfogyasztottuk a megsütött „Eiskipfel”-t.
Nagyon szépen köszönjük a segítséget: Piszkorné Gyöngyinek, Maisch Györgynének, Szeifert
Mátyásnak, Lábodi Arankának, Mintál Józsefné, Kati dadusnak, Podány Zsófinak, Kolonics Gergelyné,
Hédinek!
Április 25.-én megtörtént az óvodai beiratkozás, köszönjük leendő óvodásaink szüleinek a bizalmat!
Intézményünk ERASMUS program keretében részt vesz önkéntesek foglalkoztatásában.
Március közepétől az óvodánkba érkezett Lorina, aki német állampolgár és 5 hónapon keresztül segíti az
intézményünk munkáját. Az Ő rövid bemutatkozását olvashatják:
„ Ich bin Lorina Heurich , 18 Jahre alt und ich arbeite für fünf Monate im Kindergarten in Bikal.
Ich komme aus Fulda, einer Stadt mit 60.000 Einwohnern, die in der Mitte Deutschlands liegt. Dort habe
ich auch schon in einem Kindergarten gearbeitet.
Der Freiwilligendienst hier macht mir sehr viel Spaß und ich genieße es, mit den Kindern zu spielen und zu
sehen, wie fleißig sie deutsch lernen.”

Az Iskola hírei:
Rajzverseny
A Kun Klaudia Alapítvány rajzpályázatot hirdetett "Csalj
Mosolyt Egy Beteg Gyermek Arcára" címmel. Tanulóink
sikert arattak: I. Csölle Vanda (8.o.), II. Urbán Hajnalka
(8.o.), III. Piszkor Dorottya (7.o.). Gratulálunk nekik!
Felkészítő tanáruk: Miklós Balázsné
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Bendegúz – megyei verseny
Iskolánk 4 tanulója (Mészáros Georgina 1.o., Bocor Karina
1.o., Fábián Máté 1.o. és Bőhm Boglárka 2.o.) bejutott a
NyelvÉsz verseny megyei fordulójába, amit Pécsen rendeztek
meg. Két tanuló bekerült a legjobb 8 közé: Fábián Máté IV.,
Bocor Karina VIII. helyen végzett. Gratulálunk!
Miklós Balázsné és Schullerné Kniesz Márta

Pénz7
Magyarországon idén már másodszorra került megrendezése a Pénz7
(European Money Week) programsorozat. Európai bankszövetségek
kezdeményezésére több mint 30 ország részvételével folyik évente egy héten
át, március elején a fiatalok megismertetése alapvető pénzügyi ismeretekkel.
Ehhez 2015-től Magyarország is csatlakozott. 2016-ban hazánkban 788 iskola,
1435 pedagógus és 120 000 diák vett részt a programon, aminek java része
rendhagyó iskolai tanóra volt.
A Bikal-Egyházaskozári Általános iskola is kapcsolódott az eseménysorozathoz. Iskolánkból két pedagógus:
Jakab Ágota és Albert Endre részt vett márciusban a felkészítő képzésen, Budapesten, és március 7-8-9-én
megtartották a pénzügyi ismeretekkel kapcsolatos órákat.
Március 7-én, az első és második osztályosok, a családi költségvetés és a takarékosság témakörében
oldottak meg játékos feladatokat Knieszné Virág Gizella, Schullerné Kniesz Márta, és Miklós Balázsné
segítségével. Albert Endre és Jakab Ágota Március 7-én az ötödik és a hatodik, 8-án a harmadik és a
negyedik, 9-én pedig a hetedik és a nyolcadik osztályokkal kapcsolódott a programhoz. Ezeken az órákon a
pénz világához kapcsolódó feladatok szerepeltek és banki, pénzügyi alapfogalmakat beszéltek meg a
tanulók a tanárokkal. A központi téma idén a takarékosság és a tudatos pénzügyi tervezés volt. A játékos
feladatok, kisfilmek és a beszélgetésék révén tettek szert a diákok pénzügyi alapismeretekre.
Albert Endre és Jakab Ágota

Sport nap
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A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási napon került megrendezésre Sásdon a sportág választó, sportokat
bemutató egész napos rendezvény. Az iskolánkból 12 tanulóval vettünk részt ezen az izgalmas, érdekes,
mozgalmas rendezvényen. A sportágak bemutatása több helyszínen, egy
időben körülbelül 2 órás váltásokkal zajlott, így kipróbálhattunk többféle
mozgást. A labdarúgás és a kézilabda mellett floorball meccset játszottunk.
Volt traffipax futás, roller verseny, zumba, zsinórlabda, kölyökatlétika,
kosárlabda.
A
bátrabbak
kipróbálták
magukat
ökölvívásban,
birkózásban. Megismerkedtünk új játékokkal, volt sörösládából építkezés az
úgynevezett rekeszmászás. Láttunk kyokushin karate bemutatót, de a
gyerekek számára a falmászás volt a legnagyobb kihívás, igazi
bátorságpróba. Itt a kisebbek voltak a legügyesebbek, a felsőseinknek inába
szállt a bátorsága, csak egy tanuló merte megpróbálni és
leküzdenie félelmét, a hetedik osztályból Nagy Szimonetta. Nagyon
ügyesen mászott, gratulálunk neki! Igazán sportosan, kellemesen telt a
napunk, és sok élménnyel gazdagodva tértünk haza.
Jakab Ágota

Leendő elsősök látogatása az iskolába
Még óvodásként lépték át az iskola kapuit április 5-én leendő
elsőseink. Szeptembertől már kisiskolások lesznek, ám már most
ízelítőt kaphattak az iskolai életből. Részt vehettek elsőseink magyar,
illetve matematika óráján, majd barkácsolhattak is. Ügyes kezű ovisok
szép műveket készítettek. Szeretettel várjuk őket szeptembertől
iskolánkban!
Nemes Kitti

Éremeső a komlói kerékpár versenyen
Iskolánk tanulói lettek a mesterek két keréken. 2016. április 7-én került
megrendezésre a Komlói Rendőrkapitányság szervezésében a "Ki a mester két
keréken? " címet viselő kerékpáros ügyességi verseny. A tanulók nemcsak az
ügyességüket mérték össze, a verseny egy KRESZ feladatlappal indult, ahol 15
kérdésre kellett válaszolniuk. Ezután jött az ügyességi feladat, melynek helyszíne
a komlói Kresz-park volt. A gyerekek a bóják között szlalomoztak,pohár vizet
szállítottak az asztalok között egy kézzel vezetve a kerékpárt. A feladatok között
szerepelt a helyes, biztonságos közlekedés is. A legnehezebb feladat az volt,
hogy úgy kellett megállni egy akadály előtt, hogy a kerékpár első kereke érintse
a két oszlopra helyezett faágat, de ne essen le. De jöjjenek az eredmények, melyek
magukért beszélnek.
Felsős lány kategória: 1. Lukács Zsófia
Felsős fiú: 1. Teninger Márk 2. Czeichner József 3. Weich Bence
2004-ben vagy utána születettek kategóriájában:
1. Varga András
3. Tulunger Zoltán
A megyei döntőben az 1. és 2. helyezettek képviselik iskolánkat. Sok sikert
kívánunk nekik!
Jakab Ágota

EMLÉK A JÖVŐNEK!
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A digitális készségek fejlesztése, a digitális nevelés egyre
nagyobb szerepet kap a XXI. század társadalmában. Az
EMMI kezdeményezésére a köznevelésben 2016. április 48. között első alkalommal került sor a Digitális
Témahétre (DTH) a digitális pedagógia terjesztésének
jegyében.
Intézményünkbe 12 községből érkeznek
tanulóink. Egymás lakóhelyéről kevés az információnk,
ezért ezen a héten ezt a hiányt igyekeztünk pótolni a
digitális eszközök segítségével. A projekt során a gyerekek
megismerték szűkebb, kicsit tágabb környezetüket: azokat a falvakat, ahol osztálytársaik, iskolatársaik
laknak, élnek. A munkát saját falvaikban kezdték, a nekik tetsző épületek, kiránduló helyek, nevezetességek
fotózásával. Ezt követően internetes kutatómunkával egészítették ki és rendszerezték az ismereteiket. A
megszerzett információkat grafikonokkal,
tablóval, valamint térkép, PPT készítésével
szemléltették. Az elkészült munkákat
HEGYHÁT EXPO szervezésével mutattuk be.
A kiállítás nagyon jól sikerült, még a helyi
ételeket és italokat is megkóstolhattuk!
Köszönjük az önkormányzatok, cégek,
vállalkozók segítségét, mely által még
színvonalasabb lehetett a projektzárónk!
Knieszné Virág Gizella

Csillagászat Vetélkedő
Három internetes forduló után érkezett a hír, hogy a dél-dunántúli régió képviseletében bejutottunk a VII.
Kulin György Csillagászati Vetélkedő országos döntőjébe. A három fordulóban Major Tímea, Gärtner Csaba,
Lukács Balázs, Vajdle Barnabás szorgoskodott kitartóan. A döntő május 21-én kerül megrendezésre Tatán.
Az internetes fordulók alatt bármilyen segédeszközt használhattunk, a döntőben viszont csak saját kis
szürke agysejtjeinkre számíthatunk. A felkészülést megkezdtük, kitartás a versenyzőknek és a felkészítőnek!
Kőművesné Puchner Ildikó

Költészet napja
A magyar költészet napját Magyarországon 1964 óta József Attila születésnapján, április 11-én ünneplik. A
Bikal-Egyházaskozári Általános Iskola három rendezvénnyel ünnepli
a jeles napot és a magyar költészetet.
Wágner Antal Szavalóverseny – 2007 óta minden évben, április
elején, pénteki napon kerül sor a helyi önkormányzatnál, a
könyvtárban a szavalóversenyre. Először az alsós kisdiákok, majd a
felsősök szavalják el a megtanult költeményeket. 2013-óta, Wágner
Antal, egykori iskolaigazgatónk nevét viseli a verseny. Idén április 7-én, csütörtökön, 14:00-kor került sor
erre a programra.
A zsűri három kategóriában hirdetett győzteseket:

1-2.osztályosok:

I. Bocor Karina (1.o.)
II. Piczek Dóra (2.o.)
III. Both Annamária (1.o.), Hermann Sára (2.o.)
3-4. osztályosok:

I. Pónya Panka Bíborka (3.o.), Wolf Lara (3.o.)
II. Borbáth Rita (4.o.)
III. Kindner Bernadett (4.o.)
Felsősök:

I. Major Tímea (8.o.)
II. Kolonics Benjámin (5.o.)
Gratulálunk a versenyzőknek! Felkészítő tanárok: Miklós Balázsné (1.o.), Schullerné Kniesz Márta (2.o.),
Rieger Éva (3.o.), Hermann Brigitta (4.o.) és Albert Endre (5-8.o.).

Költészetnapi Szavaló verseny Mindszentgodisán - Iskolánk 2013 óta
vesz részt rendszeresen a Mindszentgodisai Általános Iskola által
szervezett szavalóversenyen. Itt minden évben más, előre
meghatározott témában kell felkészülnie a szavalóknak. 2016-ban a
téma: a XX. századi magyar költők versei voltak. A versenyen Pónya
Panka Bíborka III. helyen végzett! Gratulálunk!

Rímstaféta – 2004 óta a Hegyháti Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola MÁGOCS-BIKAL-EGYHÁZASKOZÁR egyik közös,
tagintézményeket összekötő programja ez az érdekes, rendhagyó
és évente visszatérő esemény. Az iskoláról iskolára és osztályról
osztályra vándoroló stafétabotra minden osztály szalagot köt a
költők nevével és az elszavalt versek címével.
Albert Endre

Szakma Sztár
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara nyolcadik alkalommal rendezte meg a Szakma Sztár fesztivált a
Hungexpo területén, melyet idén iskolánk hetedikes tanulói is meglátogattak. Diákjaink közel negyven
szakmát tekinthettek meg, hiszen a fesztivál keretein belül a Szakma Kiváló Tanulója Verseny is itt zajlott.
Tanulóink sok hasznos információval gazdagodtak, melyek nagyban segítik őket a továbbtanulásban.
Frucht Renáta

Bikali Újság

8/10 oldal

2016. április

Sporthírek
Lassan a végéhez közeledik a 2015-16-os megyei női kézilabda bajnokság. Az idei év márciusától lányaink szinte
minden meccsüket lejátszották már, egyedül csak a Sellye elleni összecsapás van hátra. Ezt a meccset május 15-én
délután 15.00-kor fogjuk megvívni a dombóvári „Ipari” Sportcsarnokban. Nagy szeretettel várjuk a szurkolókat,
hiszen ezen a meccsen sok minden múlhat.
A tavaszi fordulót, ha elemezzük elmondható, hogy nagy fejlődésen esett át a csapat. Meccseink egyre
szorosabbak, egyre kisebb a különbség köztünk, s a régi rutinos csapatok között. Ez azért nagy szó, hiszen mi a
legkisebb csapat vagyunk a mezőnyben, a csapat gerincét két kis település (Bikal és Kozár) lelkes lányai alkotják.
A lányok többsége ráadásul diák, kollégista, így csak a hétvégi edzéseken tudnak részt venni, s a taktikai elemeket
gyakorolni. Létszámkeretünk is nagyon szűkös, volt olyan meccsünk, hogy csere nélkül játszottunk. Mindezek
ellenére úgy érezzük, hogy nagyon jó szériában vagyunk, hiszen legutóbbi 3 meccsünket megnyertük.
A legkisebbek vagyunk, viszont a szurkolótáborunk talán a legnagyobb, s a legzajosabb. Köszönet nekik a
buzdításért, a kitartásukért, s azért, hogy szinte minden meccsen ott vannak. Reméljük ez a jövőben is így marad.
S akkor jöjjenek a tavaszi forduló eddig lejátszott meccseinek az eredményei:
Pécs Petőfi SE – Hegyhát 24-20
Hegyhát – Komló 15-19
Hosszúhetény – Hegyhát 29-17
Hegyhát – Szentlőrinc 16-21
Hegyhát – Pécsváradi Spartacus 21-15
Hegyhát – Vörös Meteor Pécs 21-14
Hegyhát – Kozármisleny SE 21-20
S végezetül HAJRÁ CSAJOK!

Gyereknap
Helyszín: Központi park
Időpont: Május 28. 10 órától
Szeretettel várunk minden kedves gyermeket, anyukát, apukát, papát és mamát a
gyermeknapi műsorra, sok meglepetéssel készülünk!
Ibi néni
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Közérdekű közlemények

Környezettudatosság a mindennapokban

2016. április

Anyakönyvi hírek:
Elhunyt
Hoffer Lajos

Elektromos és elektronikai hulladék begyűjtést szervezünk
Bikalon!
2016. május 10-én 8-12óráig
és 11-én 12-15 óráig
A tűzoltószertárba várjuk a használaton kívüli, működésképtelen vagy csak
megunt, lecserélésre szánt háztartási gépeket, szórakoztató elektronikai
eszközöket, s minden olyan berendezést, ami valamikor árammal, elemmel
működött.
Az elektronikai hulladékot a kommunális hulladékkal keverni tilos, azt külön,
szelektíven kell gyűjteni.
Ha csak egy használhatatlan hajszárítóval vagy mikróval tudod támogatni az
akciót akkor is sokat segítettél.
Az elszállításról az Eu szabványnak megfelelően gondoskodunk.

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

Őszinte részvétünk a
gyászoló családnak!
„Nem múlnak ők le, kik
szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak,
álmok, évek.”
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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. április

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

Ifjúsági klub: Szombat12:30-16:30

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

