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Csokonai Vitéz Mihály:
November (részlet)
Eljött már november didergő
hónapja,
Hideg szele a fák ágait
megcsapja.
Meghalva elhullnak a sárga
levelek,
Játszadoznak vélek a kegyetlen
szelek.

www.bikal.hu

Beköszönö
Kedves Bikaliak!
Köszönet mindazoknak, akiknek
munkája, adományai eredményeként
idén is finom disznótoros vacsorára
hívhattuk meg Bikal lakóit.
Lassan beköszöntenek a téli napok és éjszakák. Kérem, figyeljünk
jobban egymásra, főként az egyedül élő és idősebb társainkra:
Studer Imre, polgármester

Testületi Hírek
1.A Képviselő Testület 10.000Ft támogatást
szavazott meg az újonnan alakult Junior Klubnak.
Az
összeggel a
Klub által meghirdetett
nagykarácsonyi kirándulást támogatják.
2.A Máltai Szeretetszolgálat bébiétellel és
tápszerrel támogatta a kisgyermekes családokat,
melyeket a védőnő fog kiosztani.
3. Köszönetet mondunk mindenkinek, aki az idei
disznótoros munkálataiban részt vállalt.
Köszönjük a főszervezőknek Mühlbert Istvánnak
(Németklub) és Brandt Vincénének (Nőklub) a
szervezést, köszönjük mindenkinek, aki a munkából
kivette a részét. Köszönjük az Internet Plusz
tagjainak a segítséget, a befűtött kemencét, melyben
a hurkák sültek.
Akik a rendezvényt anyagiakkal támogatták:
Német Önkormányzat 10.000.-, Németklub: 10.000.-,
Dr. Fekete László: 10.000.-, Nyugdíjas Klub: 5.000.-,
Mázsár Lászlóné: 5.000.-, Kollár László: 5.000.-,
Kovács Zoltán: 4.000.-, Bozsonyi Tímea: 5.000.-,
Forche Norbert: 5.000.-, Kniesz Zoltán: 5.000.-, Hild
Gáspárné: 5.000.-, Feller Balázs: 2.000.-, Feller
Henrik: 3.000.-, Percz Lídia:2.000.-, Percz Henrik:
1.000.-, Torma Sándor: 5.000.-, Kübler István: 2.000.-,
Studer Imre: 5.000.4. Lábodi Istvánné Aranka óvó néni összeállította a
bikali óvoda történetét. Az anyagot bárki
megtekintheti a könyvtárban.

5.Az E-on Zrt. arra kéri a lakosságot, hogy a
villamoshálózatok vezetékei mentén, a vezeték
biztonsági övezetét érintő fákat, bokrokat,
magasabb növényeket távolítsák el, vágják ki,
gallyazzák le, mivel ezek élet-és balesetveszélyesek,
áramszünetet, feszültségingadozást okozhatnak,
ezzel anyagi és vagyoni kárt is előidézhetnek.
6. A Képviselő Testület bérlésre meghirdeti a régi
posta épületének belső udvarán lévő szolgálati
lakást határozott időre. Érdeklődni: Studer Imre
polgármesternél lehet.

Tisztelettel hívunk minden érdeklődőt
KÖZMEGHALLGATÁSÁRA
december 10-én 18 órai kezdettel
az Integrált Közösségi
Szolgáltató Tér közösségi
helyiségében
(Polgármesteri Hivatal
tetőtere)
Studer Imre polgármester és a
Képviselőtestület tagjai
A képviselőtestületek nyilvános ülései
(az időpont változtatás jogát fenntartjuk)
Bikal Község
dec. 10.
jan. 14.
feb. 11.
Képviselőtestülete
17 óra
17 óra
17 óra
Német
Önkormányzat

dec. 3.
17 óra

jan.. 7.
17 óra

feb. 4.
17 óra
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FOGADÓÓRÁK
(más elfoglaltság esetén
a fogadóóra elmarad.
Ezért szíves
elnézésüket kérjük!)
Studer Imre
polgármester
szerda
16:00 – 17:00
Feller Henrik
alpolgármester
hétfő
18:00 - 19:00

ELÉRHETŐS É GE K

Studer Imre
polgármester
0630/233-6767
e-mail:
studeri@freemail.hu
onkbikal@axelero.hu
Feller Henrik
alpolgármester
(Béke u., Széchényi u.,
Jókai u., Árpád u.)
tel.: 0630/518-6525
Mázsár Lászlóné
képviselő
(Szabadság u.,
Zrínyi u.)
0630/549-7931
Brandt Vincéné
képviselő
(Rákóczi u., Arany
János u., Petőfi u.)
0630/596-0528
Kniesz Zoltán
képviselő
(Dózsa u., Hunyadi u.,
Ifjúság u.)
0630/901-1064

POLGÁRMESTERI
HIVATAL
DOLGOZÓI
dr. Markó Gábor
körjegyző Bikal:559-018
Kozár:459-101/ 13-as
mellék
Kubik Béláné ig. előadó
559-018
Lőbel Marianna
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
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MAGATARTÁSI SZABÁLYOK RENDKÍVÜLI TÉLI IDŐJÁRÁS ESETÉN
-Folyamatosan kísérje figyelemmel az időjárás-jelentést!
-Tartson otthonában legalább egy hétre elegendő alapvető élelmiszert, szükséges
mennyiségű gyógyszert!
-Ha lehetősége van, akkor készüljön fel hagyományos fűtés üzemeltetésére,
fordítson gondot a tűz kialakulásának megelőzésére és a füstgázok megfelelő
elvezetésére!
-Helyezzen készenlétbe szükség-világítóeszközt, elemről működtethető rádiót!
-Felesleges hívásokkal ne terhelje túl a távbeszélő vonalakat!
-Hideg elleni védekezés céljából soha ne fogyasszon alkoholt!
-Öltözzön rétegesen, felsőruházata lehetőleg legyen vízhatlan!
-Rendkívüli havazás esetén lehetőleg ne induljon hosszabb útra, ha feltétlenül
szükséges, akkor:
-gépjárműve rendelkezzen a biztonságos téli üzemeléshez szükséges felszereléssel
(téli gumiabroncsok, hólánc, elakadás esetére lapát vagy ásó, homok stb.),
-gépkocsijában helyezzen el meleg takarót, elektromos kézilámpát, legalább egynapi
étkezésre elegendő élelmiszert, szükséges gyógyszert,
-legyen felkészülve arra, hogy gépkocsija bármikor elakadhat és gyalog kell
folytatnia útját,
-amennyiben hosszabb időt (néhány órát) kénytelen álló gépjárművében
tartózkodni és a motor járatásával fűteni az utasteret, akkor ne felejtsen el
időközönként szellőztetni. Az álló jármű utasterébe kipufogó gázok
szivároghatnak, amelyek súlyos rosszullétet, halált okozhatnak.

Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 24 órás ügyelete: 72/514-860

Kedves Szülők, Gyerekek!

Ti is szeretnétek eljönni velünk egy jót kirándulni és meglátogatni a
Magyar Mikulást?
Színes programokkal, játszóházzal, Megyék Karácsonyfájával (helyezz el egy
otthonról hozott díszt megyéd karácsonyfáján), Mikulásházzal, Manóvilág
kiállítással, Adventi vásárral, Mikulás járattal… vár minket Nagykarácsonyba!
http://www.mikulasfalva.com/mikulas-fesztival.html
Kirándulás napja: 2012. december 2. (vasárnap)
Indulás:
7:00 Bikal
Belépő: 1400Ft/fő (90cm-ig ingyenes)
Útiköltség: létszámtól függően 1200-2000Ft/fő
Ha szívesen jönnétek, minél előbb jelentkezzetek!
Balázsné Galaci Judit: 30/ 972 - 46 - 85
Miklós Balázsné (Heisz Andrea): 30/ 592 - 74 - 87
Jelentkezési határidő:
2012. november 26. (hétfő)
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Civilek Hangja –Nyugdíjasok és Faluszépítök
Kedves Tagtársaim! Kedves Olvasóim!
Tamási Eszter kedves szavait idézve:
„Sárga levél hullott az ablakomra,
Az ősz küldte hozzám, hogy elárulja
elmúlt a Nyár…”

Nagyon kedves és szép szavakkal tette ezt. Nagyon
köszönjük kedvességét.
-Névnapok ünneplése egy-egy szál szegfűvel és
kedves köszöntő szavakkal, jó erőt, egészséget
kívánva egy pohár pezsgővel, Dobrovodszkiné
Marikánk által történt.
-Kiemelkedő része volt családi estünknek az iskola
kedves, ötletes, vidám műsora, amivel meglepett
bennünket. Úgy éreztük, hogy ez a felhőtlen 40 perc
feledtette
velünk
a
gondokat,
Köszönjük
kedvességüket!
Családi Estünk akkor teljes, ha a meghívott
Vendégeink és nyugdíjasaink minél nagyobb számban
eljönnek és együtt lehetünk, együtt ünnepelhetünk.
Úgy érezzük ez az összetartás, egymás iránti tisztelet,
szeretet, egymás segítése körünkben érvényesült az
idei családi estünkön.
Köszönöm mindannyiunk nevében a kedvességet,
a támogatóink, segítőink önzetlenségét.
Segítőink: az ÖNKORMÁNYZAT, a KASTÉLY, az
ISKOLA és az egyéni segítők. Rájuk változatlanul a
jövőben is számítunk, hisz nélkülük céljainkat,
terveinket nem tudnánk megvalósítani.
Jó, hogy egyesültünk a Faluszépítőkkel, igaz már
három éve társultunk, de az idei évben lettünk
EGYESÜLET. Fiatalodott csapatunk, összetartóbb,
aktív és vidám a közösségünk. Bizonyíték rá, egy hívó
szó és tagjaink jönnek, segítenek a közös munkában.
(a parkban Falunap előtti festés, családi estnél a
hidegtálak készítése stb.)
Amíg
egészségünk
engedi,
tartsuk
meg
közösségünket, odaadásunkat.
Jelszavunk a régi: „Tartsunk össze, örüljünk
egymásnak és nagyon szeressük egymást.” Sajnos túl
rövid az élet.

Igen elmúlt a nyár, sajnos nagyon gyorsan
elröppent újra egy év felettünk. Egy évvel idősebbek
lettünk, sajnos vele együtt a gondok is sokasodtak,
de a szeretet – ami összeköt – szorosabb lett, még
inkább összekovácsolt bennünket.
Bizonyíték erre október 9-e az Ünnepélyes Családi
Estünk. Ilyenkor ősszel a nagy CSALÁD egy
csokorba gyűlve tesz eleget több feladatnak.
Házaspárok évfordulóinak köszöntése,
Idősek hónapja alkalmával az idősek
köszöntése,
Névnapok megünneplése egy-egy szál
szegfűvel, jó erőt, egészséget kívánva
egymásnak.
Mindannyian mindig nagyon várjuk e napot, ezek
a kedves percek, órák feltöltenek bennünket
energiával, életkedvvel, ha nem is egy életre, de
hosszabb időre.
Az idei Családi Estünkön mindhárom feladatnak
eleget tettünk.
-Kriszt Henrik és Margitka 50 éve mondták ki
először a boldogító igen szót,
-Kronvald János és Erzsike 45 éves évfordulójukat
ünnepeltük.
Az együtt töltött boldog évek évfordulója alkalmából
most mindkét pár újra megerősítette fogadalmát,
újra kimondták a boldogító igen szót az
Anyakönyvvezető előtt és előttünk.
Gratulálunk mindkét párnak, jó erőt, egészséget Szeretettel:
kívánunk.
Nyugdíjas és Faluszépítő Egyesület
-Polgármester Úr köszöntött bennünket az idősek
Marikák
hónapja alkalmából.
MENNYI SZERETETET TUDSZ BECSOMAGOLNI EGY CIPŐSDOBOZBA?
Legyél karácsonyi angyal, aki örömet visz egy gyermeknek!
Keress egy jó állapotban lévő, üres cipősdobozt.
A cipősdobozt töltsd meg ajándékokkal az alábbi szempontok szerint:
Játékok: kisautók, labdák, babák, plüssállatok, jojók, Iskolai eszközök: tollak, ceruzák, számológépek, zsírkréta,
kifestők, jegyzettömbök Higiéniai eszközök: fogkefe, fogkrém, szappan, fésű Egyéb: cukorkák, nyalókák, rágó,
napszemüveg, pólók, játék ékszerek, hajgumik, óra.
A dobozba NE TEGYÉL: Agresszivitásra késztető képeket, játékokat, pc-játék, romlandó ételeket, gyümölcsöt
Folyékony dolgokat: sampont, testápolót (vagy ezeket gondosan csomagolja be egy zárható tasakba)
Gyógyszereket, Törékeny tárgyat, Erotikus vagy pornográf tartalmú újságokat, eszközöket, tárgyakat Semmilyen alkohol
tartalmú italt.
Az elkészült ajándékcsomagot csomagold be színes csomagolópapírral. A doboz tetejét, átlátszó cellux
ragasztószalaggal, vagy erős zsineggel gondosan rögzítsd le, hogy a csomag szállítás közben szét ne essen!Végül a
doboz tetejére jól látható módon írd rá, hogy az ajándék milyen korú és nemű gyermek számára készült, pl. így:
“fiú 12″ vagy “lány 8″. LEADÁS: DECEMBER 10-IG Percz Lídiának vagy Studer Zsófiának, akik vállalják, hogy a
csomagokat a begyűjtő helyre eljuttatják.
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Az iskola és az óvoda hírei
Bemutató óra
November 6-án bemutató óra volt az első osztályban. Legkisebb tanulóink az óvó néniket hívták meg, hogy
megnézzék mit tanultak szeptember óta az iskolában. Diákjaink nagyon ügyesek voltak, osztatlan sikert arattak
tudásukkal az óvó nénik körében. A bemutató órán olvastak, számoltak, énekeltek a gyerekek, és volt olyan
kisgyerek, aki megjegyezte volt óvó nénijének, hogy karácsonyig még marad az iskolában, de aztán visszatér az
óvodába…
Márton napi megemlékezés
Márton napi rendezvényünk a hagyományokhoz híven idén is megemlékezéssel
kezdődött, melyet a harmadik osztály tanulóinak köszönhetünk. A Szent Márton
életét körülölelő legenda után német verssel emlékeztek az iskolások. A
megemlékezésen nagy örömünkre a tavalyihoz hasonlóan sok érdeklődőt
köszönthettünk, akiket a kisiskolások zsíros kenyérrel fogadtak. Örültünk a bikali
ovisok részvételének is.
A délután folyamán az egész negyedik osztály izgalommal készült az estére.
A finom zsíros kenyér és a tea erőt adott nekik a kiváló műsorhoz. A Grimm testvérek Az aranylúd című
meséjének dramatizált változatát adták elő nagy sikerrel. Gratulálunk az egész osztálynak!
Az előadás után következett a lampionos felvonulás a falu utcáin, ahol ki-ki maga lampionjával vonult fel.
Reméljük mindenki számára emlékezetes marad ez az este!
Végül ezúton is szeretnénk köszönetet mondani a Bikali Német Önkormányzatnak, valamint a Bikali Nőklub
vezetőjének, Ibi néninek a támogatásért!
November 23-ára meghívtuk a lengyeli, a mágocsi, a mázai, az egyházaskozári, és a bikali ovisokat, hogy
előadjuk nekik mesejátékunkat.
Nagyok vagyunk!
Hosszú várakozás után iskolánk bejutott a TV2 által szervezett Nagy
vagy! című iskolaközi vetélkedőre. A szervezők kérése alapján
összeállított csapatot a testnevelők, úszásoktatók segítségével és a
bikali Puchner Kastély támogatásával készítettük fel.
2012. október 28-án hajnali 4.00-kor indult lelkes csapatunk és
népes szurkoló gárdája Kecskemétre, a verseny televízió felvételére.
A szurkolói csapatot vezérszurkolóként Sipos Tamás az Irigy Hónaljmirigy énekese erősítette, versenyzőinket
Gál Noémi időjárás jelentő segítette. A feladatokat vízben és vízen kellett végrehajtani, kezdve a
sárkányhajózástól a sörös ládán egyensúlyozásig. Aki kíváncsi a verseny részleteire, figyelje a Tv2 vasárnap
délelőtti műsorát!!! Ezúton is köszönjük kitartását minden csapattagnak! Csapattagok: Gärtner Kinga ( 4.o.) és
apukája Gärtner Csaba, Fodor Bercel (3.o.), Fodor Bence (7.o,.) és anyukájuk Fodor Viktória, Miklós Gergő ( 7.o.),
Nagy Szimonetta (4.o.), Katyi Vivien (6.o.), Rézműves Judit és Studer Imre. Gratulálunk!
AZ ÓVODA HÍREI
Október 24-ei héten Tökfesztivált tartottunk.
Az otthon, szülővel közösen elkészítendő töklámpásokat matricával jutalmaztuk, s mindennap világítottak
nekünk a gyerekek örömére. Ezen a héten minden tevékenységünk a tökhöz volt kapcsolható, beszélgettünk
magáról a növényről, felhasználhatóságáról, közösen készítettük a tökös dekorációkat, felhasználva a
tökmagokat is, tökös énekeket, mondókákat tanultunk, még sütőtökös muffint is sütöttünk, ami a kedvence
óvodásainknak. Ezúton is köszönjük az e célra felajánlott tököket!
November 09-én Szent Mártonra emlékeztünk közösen gyerekekkel,
szülőkkel és meghívott vendégeinkkel. Már az ünnep előtt 2 héttel
próbáltuk a gyerekeket ráhangolni a közös megemlékezésre a különböző
tevékenységi formákkal, melyből egy kis ízelítőt be is mutattunk a
szülőknek. A héten megsütött süteményekkel, libamájpástétomos kenyérrel,
teával kedveskedtünk vendégeinknek. A közös
lakoma után együtt ünnepeltünk tovább az iskolásokkal és vettünk rész a lampionos felvonuláson.
A jövőben sok szeretettel készülünk a Mikulás fogadására és az adventi időszakban készülünk a bensőséges
karácsonyi ünnepkörre.

MEGHÍVÓ

November 30-án kerül megrendezésre az II. Mikulás – futás és ádventi vásár. A futás távja kb. 3 km,
a rajt a bikali iskolánál lesz, a távot sikeresen lefutók az egyházaskozári iskolánál szakíthatják át a
célszalagot. A megerőltető testmozgást követően mindenki kedvére válogathat, vásárolhat az
iskolásaink és szüleik által készített karácsonyi díszek és ajándékok között.
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Egyházi hírek

Anyakönyvi hírek

„Jussatok egyetértésre, éljetek békességben, akkor a szeretet és a békesség Istene veletek lesz.„
EVANGÉLIKUS
EGYHÁZ
Istentisztelet:
A hónap 1. vas.
14 órakor
A hónap 3. vas.
11 órakor
Elérhetőségek
Koskai Erzsébet
lelkész
459-092,
0630/587-4610

Elhunyt
Molnár Ottó
Atya,
aki 1977-1998
között szolgált
plébánosként
Bikalon.
Nyugodjon
Békében!
Isten fizesse
meg a sok jót,
amit közöttünk,
értünk tett!

2012. november

KATOLIKUS EGYHÁZ
Szentmisék:
vasárnap: 9:45 órakor
péntek: 17:00 órakor
Az egyházi hozzájárulás
Lukácsné Terike néninél
befizethető Tel.: 459-266
Csibi Imre mágocsi
plébános atya:
0630/322-0690
A novemberi péntekeken
17 órakor szentmisét
mutatunk be elhunyt
testvéreinkért.

Sajtóközlemény

Születés
megszületett
Lábodi Zsanett és
Zinner László
SZONJA nevű kislánya

Kohl Mariann és
Csernik Gábor
HUBA nevű kisfia

Halálozás
Keszthelyi János
és
Maisch György

A VÁRTNÁL IS NAGYOBB SIKERT ARATOTT A RENESZÁNSZ PALOTA
ÉPÜLETE
2012/ október/17
A Dél-Dunántúli Operatív Program kedvezményezettje, a négycsillagos Puchner
Kastélyszálló tavasszal zárta 807.649.952 Ft értékű beruházását, mely a Reneszánsz
Palota projekt keretén belül a hotel ötödik szálláshangulatának kialakítására irányult.
Az új Magyarország Fejlesztési Terv keretében támogatásban részesült DDOP-2.1.2-09-2009-0001
azonosító számú Reneszánsz Palota projekt 2012. májusában zárult ünnepélyes keretek között.
A kategóriájában Magyarországon piacvezető Puchner Kastélyszálló**** 1996-ban nyitotta meg a
kapuit, és az évről-évre zajló folyamatos fejlesztések eredményeképp mára már jóval túllépte a
hagyományos kastélyszállók nyújtotta kikapcsolódási lehetőségeket. A kastélyszálló immár öt
szálláshangulattal, három wellness részleggel, több éttermi és rendezvényhelyszínnel rendelkezik,
köszönhetően a Dél-Dunántúli Operatív Program támogatási rendszerében Szálláshelyek és turisztikai
szolgáltatások fejlesztése címen elnyert európai forrásoknak.
A most megnyílt Reneszánsz Palotában kialakításra került 28 db kétágyas szoba, így ötre bővült a
választható szálláshangulatok száma. A Palotafürdővel immár háromra nőtt a wellness-részlegek
száma is, és mindezek mellett a gasztronómia és a rendezvények is új magasságokba emelkedhettek:
a Palota Shakespeare színházára emlékeztető háromszintes, belső galériás éttermével és 300 fő
befogadására alkalmas Lovagtermével lehetőség nyílt a speciális igények kiszolgálására, a szűk körű
gourmet vacsorák megrendezésére, valamint a több száz fős rendezvények, reneszánsz hangulatú
esküvők lebonyolítására is. A projektnek köszönhetően már több ifjú pár is tarthatta reneszánsz
hangulatban lakodalmát, ezek között a Lovagterem már 350 fős rendezvénynek is helyet adott.
A nyitás óta tapasztalt sikerről beszéljenek helyettünk vendégeink:
„Köszönettel tartozunk az egész csapatuknak a feledhetetlen és élményekben gazdag kikapcsolódásért!
Sikerült visszakalauzolniuk a múltba! Fantasztikus volt sétálni a kastély ódon falai közt, a palota
varázslatos, a palotafürdő meseszép!” (T. Tünde és István)
„Soha életünkben nem volt részünk még ilyen pompában!” (S. József és Emília)
„Teljesen elbűvölt ez az elegancia!” (H. Ferenc és felesége)
„A szobáknál szebbet még nem láttunk! Igazi felejthetetlen élményben volt részünk.” (K. László és K.
Szilvia)
Hella ’91 Kft.
Cím: 7346 Bikal, Rákóczi utca 22.
Telefon: +36 (72) 459-546, +36 (72) 459-547
E-mail: info@puchner.hu
Honlap: www.puchner.hu

Nyugodjanak Békében!
Tisztelt helyi
vállalkozók!
A helyi IKSZT
keretein belül
meghirdetjük
üzlethelység
bérlésének
lehetőségét.
Érdeklődni a "Bikal"
Nonprofit Kft.
irodájában, valamint
a 559-006-os
telefonszámon lehet.
INGYENES NYELVTANFOLYAMOK!
angol, német
2013-ban.
Regisztrálni lehet a
facebook-on a
dombóvári Katedra
nyelviskola oldalán
lévő hirdetésben.
Infó: 0630/2909257
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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

2012. november

A BIKAL NONPROFIT KFT SZOLGÁLTATÁSAI
szennyvízszippantás
(ezek az árak csak Bikalon érvényesek):
lakossági: 3.000Ft, 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
Bogyai Gábor ügyvezető: 0630/748-1581

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.

GUMISZERELÉST, CENTÍROZÁST ÉS
DEFEKTJAVÍTÁST VÁLLALOK SZÁMÍTÓGÉPES
MOTOR-DIAGNOSZTIKA!!
Kübler István, autószerelő Bikal Ifjúság utca 37.
0672/ 459-304 vagy 0630/621-0752

CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT
Tiringer Ernőné, fogadóóra az iskolában
szerdán 13-15 óra között.

VIRÁG és jó minőségű IMPORT
HASZNÁLT RUHA.

KÖRZETI MEGBIZOTT RENDŐR
Müller György szolgálati tel.: 30/218-4806
SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS BIKALON
Piszkor Istvánné, Gyöngyi 06/30/231-39-85
POSTA BIKAL 459-210
OKMÁNYIRODA SÁSD Dózsa Gy. 32.
72/475-691, 72/576-520/ 135-ös mellék,
H., Sz.: 8-11, 13-15:30, K., P.: 8-11
VÍZ HIBABEJELENTÉS
30/641-8299
ÜGYINTÉZÉS Szászvár Május 1 tér 1. 389-064
EON ÁRAM- HIBABEJELEN. 06/8020-5020
EON GÁZ- HIBABEJELEN. 06/8042-4242
MUNKAÜGYI KÖZPONT
Mágocs Művelődési Ház
minden hónap második keddjén
8 – 12 óra között
FÖLDHIVATAL KOMLÓ
Berek u. 3. Tel.: 483-110
KÉMÉNYSEPRŐ Schnetz Péter
06/30-416-0193

BIKALI ÜZLETEK
Vegyesbolt – Györki Ernőné 459-340
Vegyesbolt – Hild Gáspárné 459-374
Tiny aprócikkbolt Kiss Tiborné 30/947-7479
Tóparti ABC és Bisztró 459-202
Ifjúság Presszó Wieder Csaba 30/901-6906
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Hétfőtől- Szombatig 8-17óráig.
06/20/410-49-15 vagy 459-238 Szeifert Ibolya Béke u. 6

FRISSÍTŐ SVÉD MASSZÁZS
- FRISSÍTŐ TESTMASSZÁZS, MELY ALKALMAS a FÁRADT
IZMOK ELLAZÍTÁSÁRA
- HÁTMASSZÁZS,MELY ELOSZLATJA A GERINCOSZLOP
FESZÜLTSÉGEIT,KIŰZI IZMAIDBÓL A GÖRCSÖKET ÉS
FÁJDALMAKAT
- FRISSÍTŐ TALPMASSZÁZS, MELY
ÁLTALÁNOS VÉRKERINGÉST SERKENTŐ
- RELAXÁLÓ ARCMASSZÁZS, MELY SEGÍT
a MINDENNAPI STRESSZ FELOLDÁSÁBAN
- ALAKFORMÁLÓ, CELLULIT MASSZÁZS
BEJELENTKEZÉS TELEFONON: 06-30/972-4685-ÖS
A vendégek kényelme érdekében kérésre házhoz is megyek.

Tóparti Bisztró
Továbbra is kapható pizza, hamburger és
melegszendvics. Kedvező árakkal és finom
pizzával várunk mindenkit!
Telefonszám: 0672/459-202
E- MAGYARORSZÁG
AZ ÖNKORMÁNYZAT TETŐTERÉBEN
H., K., Sz.,Cs: 12:30-16:30 P.: 8:00-12:00
A KÖNYVTÁR nyitva tartása
Hétfő – Péntek (minden nap): 12:30-16:30
Szombat:csak ifjúsági rendezvények alatt
Borsi Viktor, könyvtáros Tel.: 06-30-654-6804

Bikal Község Önkormányzatának havonta megjelenő információs kiadványa. A megjelentetni
kívánt híreket, hirdetéseket, közérdekű információkat, az újsággal kapcsolatos észrevételeiket a következő emailcímre várjuk: bikaliujsag@freemail.hu - anyagleadási határidő: december 13.
Megjelenik 400 példányban – a lap ingyenes. Szerkesztő: Studer Zsófia Nyomtatás: Basámi Kft. Dombóvár
A megjelenő cikkek tartalmáért a kiadó nem vállal felelősséget.

