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Farkas Árpád: Újévköszöntő
Szép vagy, mint a fehér fenyő,
hótól tiszta, fátyolos,
szép menyasszony, újesztendő,
békét, békességet hozz.
Bolyhos, szelíd bárányfelhő,
mint a búza, mint a rozs,
kenyerünkhöz, újesztendő,
békét, békességet hozz.
Tisztaság légy és levegő,
áldott hó álmainkhoz,
légy a hazánk, újesztendő,
s békét, békességet hozz!

Tájékoztató
Kedves Bikaliak!
Bizonyára már sokan hallottak arról, hogy új lakásépítési kedvezmények léptek életbe 2016. január 1-től.
Rengeteg információ kering azóta, melyek egy része téves, egy másik része valós. Most itt az
újságunkban ezzel kapcsolatban szeretnénk segítséget nyújtani az eligazodásban, s igyekszünk pontos
információkat megosztani. Mivel az anyag maga igen terjedelmes, ezért a tájékoztatót több számban
kívánjuk eljuttatni önökhöz.
Lakásépítéshez igénybe vehető lakáscélú állami támogatások:
1. Kamattámogatott lakáskölcsön
1.1. Otthonteremtési kamattámogatás
1.2. Fiatalok, valamint többgyermekesek kamattámogatott kölcsöne
2. Vissza nem térítendő támogatás
2.1. Családok otthonteremtési kedvezménye
2.2. Akadálymentesítési támogatás
2.3. Adó-vissszatérítési támogatás
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1. KAMATTÁMOGATOTT LAKÁSÉPÍTÉSI KÖLCSÖN
1.1. OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATÁSSAL NYÚJTOTT KÖLCSÖN
Az otthonteremtési kamattámogatással épített új lakásnak nettó bekerülési költsége nem haladhatja meg a
30 millió forintot. Házasság vagy élettársi kapcsolat esetén a kamattámogatott kölcsönt igénylő személy
házastársa, illetve élettársa a jogszabály erejénél fogva támogatott személlyé válik, függetlenül attól,
hogy a kölcsönszerződésnek alanya-e. Ez azt jelenti, hogy a kamattámogatott kölcsönt igénylő személy
házastársa vagy élettársa ugyanazon lakástámogatási rendelet szerinti kamattámogatásra egy másik lakás
építése, vásárlása vagy bővítése esetén sem válhat jogosulttá. A kamattámogatási időszak lejártáig
terjedően a kamattámogatással érintett lakást haszonélvezet vagy használati jog nem terheli. A
kamattámogatott kölcsön a támogatott személy által egy alkalommal vehető igénybe.
1.1.1

A 10.000.000 Ft összegű családok otthonteremtési kedvezményével együttesen igényelhető
három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatásos kölcsöne. A kölcsönt
kizárólag házaspárok vehetik igénybe. A kamattámogatásos kölcsön a legalább 60 négyzetméter
hasznos alapterületű új lakás vagy a legalább 90 négyzetméter hasznos alapterületű új lakóépület
építéséhez igényelhető.
Az igényelhető kölcsön összege: A három vagy több gyermekes családok kamattámogatott
építési kölcsönének összege legfeljebb 10 millió forint lehet.
A kamattámogatás jellemzői:
− A kamattámogatás időtartama legfeljebb 25 év, azonban a kölcsön futamideje ennél hosszabb
is lehet. A hosszabb futamidőnek az első huszonöt évére jár a kamattámogatás.
− A kölcsön kamata legfeljebb 3%, amelyet az állam kamattámogatással biztosít.
− A kölcsön kamata a kamattámogatás időszaka alatt 5 évente változhat.
− Az igényléskor a házaspár legalább egyik tagja nem töltheti be a 40. életévét, ha a kölcsön
igényléshez szükséges összesen 3 gyermeket gyermekvállalással kívánja teljesíteni. A
gyermekvállalás teljesítésére vonatkozó határidő:10 év, függetlenül attól, hogy hány gyermek
vállalásáról van szó. Ha a határidő lejártáig vállalását a támogatott személy nem vagy csak
részben teljesíti, akkor az igénybevett otthonteremtési kamattámogatás összegét vissza kell
fizetni.

Az IKSZT hírei
Kedves Tizenéves Fiatalok!
Van egy tér, ami a tiétek, azaz elmondhatjátok, hogy miénk a tér!
A kérdés az, hogy mit szeretnétek kezdeni vele? Lehetőségetek van minden szombat délután (fél egy és öt óra között)
kulturált körülmények között együtt tölteni szabadidőtöket. Sok lehetőség közül választhattok, hogy mit szeretnétek
csinálni. Kérlek, hogy mondjátok el nekünk, mire van igényetek és a válaszaitokat juttassátok el a bikali könyvtárba! A
lényeg, hogy mit szeretnétek kezdeni ezzel a lehetőséggel.
 Xbox (kinetc)
 3 d-s filmeket is tudtok nézni (szemüveg van hozzá)
 csocsózhattok
 pókerezhettek
 internetezési és nyomtatási lehetőség is van
 játszhattok együtt társasaitokkal
 a teakonyhánkban főzéssel egybekötött „bulit” tarthattok
 szervezhettek baráti összejöveteleket a nyitvatartási időben
 használhatjátok könyvtárunkat, ahol nemcsak szórakoztató- és szépirodalom, hanem lexikonok is
rendelkezésetekre állnak
Ötleteiteket és javaslataitokat is szívesen várjuk.

Üdvözlettel: IKSZT
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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
06 30/654-6804
Brandt Vincéné
képviselő
06 30/596-0528
Fehér Réka
képviselő
06 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
Kubik Béláné 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
JANUÁR-FEBRUÁR
Élménybirtok – Téli standard program
2016. január 9., 16., 23., 30. 10:00-15:00
2016. február 6., 13., 20., 27. 10:00-15:00
Múltat idéző falusi porták, óvárosi céhes kézműves műhelyek, ahol mesteremberek
élik dolgos mindennapjaikat, portékáikat kézzel készítik. Kalandos játékok a család
apraja-nagyjának, hol tudásukat, erejüket, ügyességüket összemérhetik.
Jegyár: 2.000 Ft/fő
Gyerekeknek kedvezmény!

Stand up comedy Beliczai Balázzsal
2016. január 23. 20:30
Beliczai Balázs nem kíméli a rekeszizmokat! A Dumaszínház humoristája féktelen
poénáradattal gondoskodik a felhőtlen szórakozásról és a könnyfakasztó nevetésről.
Jegyek büféasztalos vacsorával egybekötve is kaphatók.
Jegyár: 2.000 Ft/fő
Jegyár vacsorával: 5.000 Ft/fő
Jelentkezési határidő: a programot megelőző csütörtök 12:00

Valentin nap Pál Dénessel
2016. február 13. 20:30
Készüljön fel élete egyik legromantikusabb estéjére! Kezdésnek Valentin napi
vacsorát ajánlunk, melyet a szerelmesek szívét megdobogtató fellépővel fokozunk.
A varázslatos hangulatról Pál Dénes gondoskodik!
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

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 decemberben:
 12. 03. A Szegedi Látvány színház Mikulásváró műsorát tekinthették meg a gyerekek.
 12.04. A Bikali ovisokat meglátogatta a Mikulás, bizonyosan nagyon ügyesek és jók voltak, mert
olyan sok ajándékot kaptak, hogy alig bírták el, a krampuszok segítettek nekik. Köszönjük
szépen!
 12. 04. Óvodásaink meghívásra részt vehettek a Bikali iskola által szervezett Mikulás futáson,
ahol ügyesen vette az akadályokat Tulunger Zsófia, Tóth Mátyás és Kertész Márton. Gratulálunk
nekik!
 12. 10. Mézeskalács díszítésen vehettek részt gyermekeink. Köszönjük a lehetőséget!
 12. 17. Közös adventi sütizésre vártuk az önkormányzatok képviselőit.
Ezúton is köszönjük a nagylelkű támogatásokat a helyi és nagyhajmási önkormányzatoknak, illetve
mindazon vállalkozó és civil embereknek, akik megszépítették az óvodások karácsonyváró időszakát
szaloncukorral, fenyőfával, ajándékokkal és a finom sütiket!

Boldog ÚJ Évet kívánnak mindenkinek a bikali ovis gyerekek és az óvoda dolgozói!
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Az Iskola hírei:
Lego Robot szakkör
Mint arról már hírt adtunk iskolánk a TÁMOP 3.1.4.C
pályázat
kapcsán
LegoMindstorm
robot
építőkészleteket
nyert,
melyeket
informatika
szakkörön használatba is vettünk. Mit lehet kezdeni
egy ilyen készlettel? Először is megépítettük első Lego
robotunkat a készlethez kapott leírás alapján, aztán
jöhetett a robotok programozása. „Menjen előre,
tolasson, menjen körbe, kövesse egy négyzet vonalát,
menjen pontosan 50 cm-t előre” – voltak az
alapfeladatok.
Majd
óráról
órára
haladva
megismerkedtünk a szenzorok működésével (fény-,
szín-, ütközés-, elfordulás- és távolságérzékelőink
vannak). Jelenleg a robotok átépítés alatt vannak, épül tankbot és lépcsőmászó robot is. Kíváncsian várom
mire lesznek képesek az új konstrukciók.
Kőművesné Puchner Ildikó
Átléptünk a XXI. századba!
A számonkérés már digitálisan is történhet. Az új eszközünk: ActivExpression, ami egy
feleltető „kisokos”. A tanulók szöveges úton, számok segítségével, a Likert-féle attitűdskálán
és egyéb módokon is ki tudják fejezni magukat. Így a kérdésre éppoly dinamikusan adhatnak
választ, mint ahogyan gondolkodnak. A kezelői felület bármilyen számítógépes
alkalmazáson keresztül elérhető — legyen az egy böngésző, CD, vagy éppen Powerpoint —
ami lehetővé teszi a tanárok számára, hogy az ActivExpression-t igénybe vegyék. A diákokat
azonnal megfogja az eszköz mobiltelefonhoz hasonló megjelenése. De ne aggódjunk azért,
hogy a menő új ketyere majd elvonja a figyelmüket: a nyomógombokat be lehet úgy állítani, hogy a diákok
csak a tanár által megjelölt lehetőségek közül választhassanak.

Gyerekszínház december - Torzonborz a rabló

II. Mikulás vándorkupa, teremlabdarúgó torna

A gyerekszínház bérletesek december 9-én
vehettek részt a második előadáson, amikor is a
Bóbita Bábszínház
tagjainak
előadásában
tekinthettük meg a Torzonborz a rabló című
előadást. A gyerekek nagyon élvezték a műsort,
mely bábos és zenés volt. Többeknek már ismerős
volt a mese, mégis nagyon tetszett nekik, hiszen
más előadásában láthatták viszont. Örömmel
várjuk a következő előadást, mely a februári
programunkat díszíti majd.

December 9-én került megrendezésre immár
második
alkalommal
a
sásdi
iskola
sportcsarnokában a Mikulás teremlabdarúgó torna.
A 7-8. osztályos tanulóknak rendezett tornára 5
iskola csapata jelentkezett. A csapatok 4+1-es
felállásban mérték össze tudásukat. Izgalmas
meccseket láthattunk ezen a délutánon. A kupát
nem sikerült egyik vendégcsapatnak sem
megszerezni, mert ismét a sásdi iskola csapata
bizonyult a legjobbnak. A mi iskolánk csapata a
negyedik helyen végzett.

Nemes Kitti

Jakab Ágota
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Mozilátogatás
Az elmúlt években mozi látogatásaink során nyomon követtük Katniss Everdeen sorsát, így nem hagyhattuk
ki az Éhezők Viadalának záró epizódját sem. Decemberben az érdeklődő felsős tanulókkal a kaposvári
moziban néztük meg a filmet. Ezzel csak bemelegítettünk! Januárban a Galaxis sorsáért izgulhattak a Star
Wars rajongók a pécsi moziban. Az erő legyen velünk!
Kőművesné Puchner Ildikó
Ismét volt ajándék a karácsonyfa alatt!
A bikali önkormányzatnak köszönhetően ebben az évben is kaptak
alsósaink ajándékot karácsonyra: kreatív eszközöket, német kártyákat,
társas játékokat, labdákat. Tanulóink nagyon örültek a meglepetésnek,
a játékokat azonnal kipróbálták. NAGYON SZÉPEN KÖSZÖNJÜK!
Knieszné Virág Gizella
Adventi időszak, kézműves nap, karácsonyi műsor
Az Adventi időszakban minden pénteken gyertyagyújtással készítettük szívünk,
lelkünk e jeles ünnepre. A gyerekek és pedagógusaik közös énekléssel
készülődtek, várták Jézus születésének napját Koskai Erzsébet Lelkész Nővel és
Studer Zsófia hitoktatóval, akik az adventről beszéltek a gyerekeknek. Az utolsó
tanítási napot hagyományosan kézműves foglalkozásokkal zártuk, ahol a
gyerekek ajándékokat csinálhattak. Mint minden esztendőben, idén is
megrendezésre került Karácsonyi műsorunk december 18-án. Ezzel zártuk az
Intézmény falai között az advent idejét. Ebben a tanévben is színvonalas és
változatos műsorokkal készültek osztályaink és a felkészítő pedagógusok.
Zeneszó, Betlehemes előadás, versek, színdarab, és árnyjáték tették előadásainkat változatossá. A műsor
záró akkordjaként szinte már hagyományosan felzengett a pedagógus kórus karácsonyi üdvözlő dala is.
Szeretnénk köszönetünket kifejezni Iskolán volt tanulójának, Márkvár Lászlónak a hangosítás kezeléséért!
(Nyisztor Krisztina, és Albert Endre a szervezők) Ezzel a kis versel, kívánunk mindenkinek Egészségben,
Sikerekben gazdag Boldog Új Esztendőt:
Szerencsemalacka farkát, ha megfogom,
Az új évre kívánok valami jó nagyot.
Csillogjon szemünkben öröm, s ne bánat,
Minden rossz messziről kerülje e házat.
Szebbet és jobbat, mit is kívánhatnék,
Adja meg az Isten, hogy ezt hozza az új év.
Nyisztor Krisztina
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„Csillagozni készülünk király udvarába…”
Iskolánk „Hópelyhek” csapata idén is meghívást kapott a
„SzékelyKapuk-ZöldKapuk” program keretein belül
megrendezésre kerülő ökocivilizációs diákvetélkedőbe. A
csapatverseny egy értékteremtő fakultatív tevékenység, ahol
diák, szülő, pedagógus alkotó együttműködése valódi
örömöt jelenthet minden résztvevő számára. A program
Humanitárius Betlehemes Játékában veszünk részt, melynek
feltétele, hogy 5 helyszínen adjuk elő kis műsorunkat, majd
Betlehemes Naplóval dokumentáljuk tevékenységünket. A
tavalyi arany minősítés idén is hatalmas motivációs erővel
bírt, így nagy lelkesedéssel, kisebb szerepcserével kezdtük
meg november hónapban felkészülésünket az előadásokra. Betlehemes játékunkat előadtuk a bikali és
egyházaskozári katolikus templomokban, az egyházaskozári Idősek Otthonában is. A pályázat még nem
zárult le, de ezúton köszönjük a dicsérő szavakat és a sok segítséget nézőknek, szülőknek és segítő
pedagógusoknak egyaránt!
Makai Valéria, Hermann Sára, Pónya Panka Bíborka, Gazda Inez, Csölle Vanda, Lukács Zsófia, Weich
Bence, Boros Zoltán, Téczeli Tamás, Icha Zoltán, Lukács Balázs,Székely Ábel, Vajdle Barnabás

Karácsonyi Hangverseny 2015.
A Mágocsi Ifjúsági Fúvószenekar karácsonyi koncertjére
voltunk hivatalosak 2015. december 21-én a Művelődési
Házba Mágocsra. Az este előadói között szerepeltek
iskolánk diákjai. Pónya Panka Bíborka és Vajdle Barnabás
klarinéton, míg Gazda Inez és Hermesz Diána furulyán
játszottak karácsonyi dalokat. Aki eljött, hatalmas zenei
élménnyel gazdagodhatott ezen az estén. Kis
zenészeinknek és felkészítő tanáraiknak ezúton is
gratulálunk! Sok sikert és kitartást az újévre!
Makai Valéria

Ökoiskola lettünk!
Eddig több, mint 700 intézmény hordozta büszkén az Ökoiskola címet, az ország minden szegletében. Az
EMMI Értékelő Bizottságának javaslatára Sipos Imre köznevelésért felelős helyettes államtitkár által hozott
döntés szerint, a 2015-ös őszi pályázat eredményesnek bizonyult, így 357 intézmény veheti át január végén
az elismerő Címet, melyek közül egyik A Bikal-Egyházaskozári Általános Iskola lett. A cím elnyerését
tanúsító oklevelet ünnepélyes keretek között az Emberi Erőforrások Minisztériuma és Földművelésügyi
Minisztérium tisztségviselői adják át az iskolák képviselőinek január végén. Gratulálunk Rózsa Józsefnénak,
Hermann Brigittának, Jakab Ágotának és Gebhardtné Bacher Adriennek a sikeres pályázat megírásához!
Makai Valéria

Bikali Újság
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Kedves Bikaliak!
Örömünket és büszkeségünket szeretnénk elmondani e pár sorban.
A Faluszépítő Egyesület évről-évre, immár harmadik alkalommal karácsonyi hangulatot varázsol a falu
központjában. Felállítjuk az adventi koszorút, díszítjük jégcsap dekorációval a park sövényét, az önkormányzat
épületének erkélyét. Adventi hét programunkon, ez évben december 12-én mézeskalács házakat, figurákat sütöttünk,
és közösen díszítettük fel azokat. Erre a programra mindenkit szeretettel várunk! Meglátogatnak bennünket ilyenkor az
óvodások, és délután a napközis iskolások. Ők is díszítenek, teáznak velünk. Nyugdíjasaink is segítenek bennünket.
December 19-én a Bikali Német Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében az Adventi Kavalkádon vettünk részt. A
szervezők várták az árusokat, a vevőket és a nézelődőket. Volt ott minden mi szem-szájnak ingere! Ügyes kezű
gyerekek, lányok asszonyok és tán férfiak is sok-sok ötletes, szép dolgot árusítottak. Elsősorban a karácsonyhoz
kapcsolódókat, de akár szilveszteri ruhát, ékszert is lehetett vásárolni.
A „tábortűz” lángja, a forralt bor és a mézeskalács illata, zsíros kenyér, forró csoki, beszélgetés rég látott
ismerősökkel együtt jó hangulatot teremtett.
Reméljük, hogy a jövő évben is lesz legalább ennyi érdeklődő, és újabb, már hagyományos rendezvénnyel
gazdagodik kis falunk!
A Faluszépítő Egyesület aktív tagjai nagy örömmel vettek részt valamennyi programunkon.
Köszönet illeti a koszorú felállításáért: Molnár Józsefnét, Hild Zsuzsannát, Lófink Krisztinát, Mészáros Gergőt, Fehér
Rékát.
Mézeskalács készítő mesterünk: Dobrovódszky Lászlóné
Díszítő mestereink: Pap Csilla, Horváth Boglárka, Gölöncsér Zsuzsanna
Szaloncukor készítőink: Kriszt Henrikné és Lángi Lajosné
Aki mindezeket fotózással megörökítette: Dobróvódszky László

Békés boldog új esztendőt kívánva:
Mázsár Lászlóné
Faluvédő és Szépítő Egyesület
Bikal
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A Német Önkormányzat hírei

Az év végén első ízben rendezte meg Önkormányzatunk az Adventi Kavalkádot. Karácsonyi hangulatról a
forralt bor, kürtöskalács és a halk zene gondoskodott. Az időjárás nekünk kedvezett nem kellett fázni, igaz
ebben segítségünkre volt a „Feuerschale”-ben lobogó tűz is. Ezen a délutánon találkozhatott a falu aprajanagyja egy jó beszélgetésre, nézelődésre, kóstolgatásra. Képviselőtársaim nevében szeretnék köszönetet
mondani minden résztvevőnek, illetve azoknak, akik felajánlásukkal,
segítségükkel színesebbé tették a rendezvényt!
Találkozunk 2016-ban!

Percz Lídia

Egyházi Hírek
EVANGÉLIKUS EGYHÁZ
Istentisztelet:
A hónap 1. vas. 14 órakor
A hónap 3. vas. 11 órakor

Elérhetőségek
Koskai Erzsébet lelkész
459-092,
06 30/587-4610

KATOLIKUS EGYHÁZ
Szent Anna templom
szentmisék:
vasárnap: 11:15
szerda: 17:00
minden 2. csütörtök : 17:00

Anyakönyvi hírek
Házasságkötés
Schulteisz Márk
és
Szekeres Hilária

A csütörtöki szentmise után
beszélgetések a plébánián Csibi Imre
atyával.
Szeretettel várunk
minden érdeklődőt!
Gratulálunk!
„Öregedjünk meg együtt, a
sors bármit is rendel.
Így állunk elébe mi, ketten,
egy szerelemmel.”
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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.06 80/ 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. január

A BIKAL NONPROFIT KFT
SZOLGÁLTATÁSAI
szennyvízszippantás:
(ezek az árak csak Bikalon érvényesek)
lakossági: 3.300Ft, közületi: 4.500Ft
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: 06 30/ 748-1581
GUMISZERELÉST, CENTÍROZÁST ÉS
DEFEKTJAVÍTÁST VÁLLALOK
SZÁMÍTÓGÉPES MOTOR-DIAGNOSZTIKA!!
Kübler István, autószerelő
Bikal Ifjúság utca 37. TEL.:06 30 / 621- 0752
VIRÁG
06 20/ 410 - 4915 vagy 459-238
Szeifert Ibolya Bikal, Béke u. 6.

Tiny Aprócikk Bolt
Boltunkban cserepek, virágládák, virágföld, virágtápok
és kerti szerszámok, valamint dekorációs kellékek és
ajándékok kaphatók.
Folyamatosan bővülő árukészlettel várunk mindenkit.
Vásároljon helyben, kényelmesen, kedvező áron.

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

