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Beköszönő
Kányádi Sándor: Májusi szellő
Almavirággal
futkos a szellő
akár egy kócos
semmirekellő

Meghintáztatja
ágon a fészket
leszáll a földre:
fűhegyen lépked.

Kócosnak kócos
de nem mihaszna,
okot nem ádő
soha panaszra.

Illeg és billeg,
s ha dolga nincsen,
elüldögél egy
kéknefelecsen.

Füttyöget olykor,
mintha ő volna
a kertek kedves
sárga rigója.

Testületi Hírek
1. Önkormányzatunk 4 db Stihl fűkaszát és
munkaruhákat vásárolt. A forrást közfoglalkoztatási
pályázatunk keretéből biztosítottuk.

5. A testület elfogadta az önkormányzat 2015. évi
gazdálkodásáról szóló zárszámadási rendeletet , és
2015. évi belső ellenőrzési jelentést

2. A tavalyi évhez hasonlóan óvodásaink középső és
nagycsoportosai úszásoktatáson vesznek részt. Az edzőt
a komlói Hélix Sportegyesület biztosítja, míg a helyszín
a kastély élményfürdőjében van. Az oktatás költségeit
testületünk biztosítja.

6. A képviselő- testület jóváhagyta a kistérségi társulás
tanácsának határozatait.

3. A testület arról döntött, hogy pályázatot nyújt be a
„KEHOP-5.4.1
Szemléletformálási
programok”elnevezésű felhívásra. A projekt célja,
hogy környezetvédelemre, környezet tudatosságra
neveljen, elsősorban az iskolás korosztályt. A
támogatási intenzitás 100 %.
4. A önkormányzatunk pályázatot nyújtott be a BM által
kiírt,
infrastrukturális
fejlesztéseket
támogató
programra. A programhoz testületünk a 25% önerőt
biztosítja.

8. A testületünk úgy döntött, hogy megvásárolja a 60/1
hrsz-ú ingatlant. Felújítás után ez az épület is a
fiatalokat letelepítő programunk egyik elemévé válik.

9. A testület elbírálta a lakás felújítási és megújuló
energiaforrás
használatára
kiírt
pályázati
felhívására beérkezett igényeket. A nyerteseket
írásban tájékoztatjuk.
10. A május 26.-án Egyházaskozáron tartott
együttes
ülésen
az
óvoda
társulási
megállapodásáról
és
alapító
okiratának
módosításáról született döntés.
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FOGADÓÓRÁK
(más elfoglaltság esetén
a fogadóóra elmarad.
Ezért szíves elnézésüket
kérjük!)
Kőműves József
polgármester
hétfő
16:00 – 17:00
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PUCHNER BIRTOK RENDEZVÉNYNAPTÁR
Június
Élménybirtok - Standard program
2016. Június 2., 3., 4., 7., 9., 10., 11., 14., 16., 23., 25., 30.
11:00-től
Fedezze fel a megújult Élménybirtokot!

ELÉRHETŐSÉGEK
Kőműves József
polgármester
72/559-005
e-mail:
onkbikal@axelero.hu
Mázsár Réka
alpolgármester
06 30/534-7604

Júniusban kilenc alkalommal is standard programos nyitvatartással várunk
Benneteket. Az idén átalakult Falu új funkciókkal bővült, barangolj a múltban egy
különleges Varázserdőben, ha pedig elég bátor vagy lépj be a boszorkány
házába!Látogasd meg a megújult állatsimogatót, és ismerd meg Az aranytojást
tojó tyúk történetét! Az interaktív kézműves foglalkozásaink a Zöld Diófa Csárdába
költöztek. A nap végét látványos lovas előadással zárjuk.
Jegyár: 2.000 Ft/fő
Gyerekeknek kedvezmény!
---

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

Apák napja
2016. Június 18. 11:00-tól
Öltözzetek be korhű ruhákba, kóstoljatok bele a középkori szokásokba, vegyetek
részt az interaktív játékokban. Vívj meg apukáddal, mutasd meg neki, hogy milyen
bátor vagy! Természetesen a szelídebb lelkeknek is akad bőven kikapcsolódás, lesz
állatsimogató új apróságokkal, egy élményekkel teli Mese-barlang, valamint
különböző fabatkás próbák. A nap végét a Münchausen báró kalandjai című
látványos lovas előadása zárja. Édesapák most 50% kedvezménnyel válthatnak
belépőt!
Jegyár: 2.000 Ft/fő
Gyerekeknek kedvezmény!
--Kökény Attila koncert
2016. Június 11. 20:30

Kökény Attila egy felejthetetlen estre invitál Benneteket! 2010 férfi hangjának
lírai slágereit különleges vacsorával egybekötve is élvezheted.
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): 5.000 Ft/fő
A vacsora kezdete: 19:00.
Jelentkezési határidő: 2016. június 9. 12:00.

Kalandra fel!

3

Bikali Újság

2016. június

Bikali Újság

4

2016. június

Iskola és óvoda hírei

Az Óvoda tavaszi programjai
Május 19-én gyereknap alkalmából lehetőségünk nyílt kirándulást tenni a Bikali Élménybirtokon, ahol a
gyerekek megtekinthették a reneszánsz falut, állatokat simogathattak, részt vehettek egy színházi
előadáson és a lovas bemutatón is. Mindemellett a közös ebédünket a Palotában fogyaszthattuk el és
önfeledten szórakozhattak a gyerekek a játszótéren. Hipp Dorka anyukájának köszönjük a pogácsát!
A programunkat Brandt Vincéné, Ibi néni és a bikali Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatta,
nagyon szépen köszönjük a felajánlásukat!

Ezúton szeretnénk Maisch Norbertnek megköszönni a gyerekek nevében az óvodai csoportképeket!

Az Iskola hírei

Apró Fúvósok Találkozója
A

Elektronikai hulladékgyűjtés
Iskolánk a helyi önkormányzattal közösen elektromos
és elektronikai hulladékgyűjtést szervezett. Örömünkre
sok használhatatlan dolog összejött, ami nemcsak azért
öröm, hogy pénzt kapunk érte, hanem fontos eleme a
környezettudatosságra nevelésnek.
Balogh Csilla

Dombóváron

megrendezett Apró Fúvósok
Találkozójáról Pónya Panka Bíborka,
3. osztályos tanulónk Arany
Minősítéssel
térhetett
haza.
Hangszere, a klarinét nagyon
szívéhez nőtt. Lelkesen és kitartóan
gyakorol nap, mint nap, s ez
meghozta gyümölcsét. Széll Csaba
zenetanár
és
Papp
Ágoston
zongorakísérő tanári különdíjban
részesült! Gratulálunk az eredményekhez és további
sok sikert kívánunk nekik!
Makai Valéria

Elsősegélynyújtó verseny
Április 20-án rendezték meg Komlón a területi
elsősegélynyújtó versenyt.
A csapatok 4 baleseti
helyszínen adhattak számot
felkészültségükről.
A
gyakorlati feladatokon túl,
tesztek megoldásában is
összemérhették tudásukat.
Iskolánk
csapata
jó
teljesítményével
a
harmadik helyen végzett. A
csapat tagjai voltak: Zsók
Krisztina, Cseke Zsolt 8. osztályos, Szabó
Franciska, Kertész Benedek 7.-es és Tóth Roland

hatodik osztályos tanuló. Felkészítésükben
Kerekes Katalin (védőnő) és Hovorka Béla
(mentős) voltak segítségemre. A komlói
mentőállomáson
való
gyakorlás nemcsak hasznos
volt, hanem nagy élményt is
nyújtott
a
tanulóknak.
Gyakorolhatták
a
bábu
segítségével az újraélesztés
menetét és sok hasznos
elsősegélynyújtással
kapcsolatos
ismerettel
gazdagodtak,
amit
a
mindennapi életükben is
hasznosítani tudnak.
Rózsa Józsefné

Herman Ottó biológia verseny Április 23-án Pécsen
rendezték meg a Herman Ottó biológia verseny megyei fordulóját.
Iskolánkból két tanuló, Major Tímea 8.osztályos és Téczeli Tamás
7.osztályos tanuló vett részt a versenyen. A biológia tananyagon kívül a
Természetbúvár folyóirat kijelölt cikkeit, Herman Ottó munkásságáról
szóló könyvet valamint nemzeti parkjaink védett értékeiről szóló
cikkeket kellett elolvasniuk a felkészülés során. A szorgalmas és kitartó
munkájuk eredményeként Major Tímea negyedik, Téczeli Tamás pedig
a hetedik helyen végzett. Gratulálunk teljesítményükhöz!
Rózsa Józsefné

Ismét HAPPY-HÉT! Idén is csatlakoztunk május 2-7. között az országszerte megrendezésre kerülő
HAPPY-hét programsorozatához, melynek célja a vízfogyasztás
népszerűsítése. Tanulóink nagyon várták az „Itóka-bár”
megnyitását, ahol citromos vagy mentás vizet ihattak
szünetekben. Ehhez sok segítséget kaptunk a növényeket,
gyümölcsöket beküldő szülőktől. Köszönjük szépen!
Rajz és technika órán ötletes plakátok készültek. Testnevelés
órán vizes játékokat játszottak tanulóink. Kitti nénivel pedig
érdekes vizes kísérleteket végezhettek. Megismerkedhettünk az
állatok vízigényével is, melyet diagramokkal ábrázoltak Reni nénivel. Szünetekben horgászattal,
szappanbuborék fújással szórakozhattunk a tanulókkal együtt. Élményekben gazdag, tanulságos hetünk
volt!
Knieszné Virág Gizella

„Széchenyi házhoz megy”

Idén 225-dik évfordulója annak, gróf Széchenyi István
megszületett. Három civil szervezet: az Országos Széchenyi Kör, a Széchenyi Alapítvány, a Széchenyi
Társaság és Nagycenk Önkormányzata kezdeményezésére létrejött a társadalmi emlékbizottság azzal a
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céllal, hogy a 2016-os esztendő Széchenyinek szentelt időszak legyen. Célkitűzésük, hogy a megemlékezés
ne csak az ünnepélyes koszorúzásokat, beszédeket jelentse, hanem minél többen, és mennél
sokoldalúbban ismerjék meg Széchenyi ország építő munkáját. Szeretnék bemutatni az embert, aki
szenvedett az értetlenségtől és ennek ellenére vállalta a haza, a nemzet felemelése érdekében az ember
feletti közérdekű munkát. Hatalmas életművet hagyott ránk, s vált ezáltal a legnagyobb magyarrá.
Életének bemutatását egy országos előadássorozattal képzelték el. Az elmúlt hónapokban felkérésre több
mint negyvenen előadó jelentkezett: egyetemi tanárok, kutatók, történészek, muzeológusok. Felajánlásuk,
hogy „házhoz mennek”, és megosztják ismereteiket Széchenyiről az érdeklődő hallgatókkal.
Ennek a kezdeményezésnek köszönhetően látogathatott el hozzánk Kalász Gyula nyugdíjas gimnáziumi
igazgatóhelyettes, történész, az Országos Széchenyi Kör tagja és tartott rendhagyó történelem órát
Egyházaskozáron, a felső tagozatos diákjainknak.
Makai Valéria

Guinness rekordkísérlet!

Először 2008-ban került megszervezésre az UNICEF kezdeményezésére a Kézmosás Világnapja, melynek célja, hogy ösztönözze a higiéniai szabályok betartását, tudatosítsa a szappannal történő kézmosás kedvező hatásait a betegségek megelőzésében.
Ezen a napon az alapos, szappanos
kézmosás fontosságára hívtuk fel tanulóink
figyelmét. Ezt követően az ÁNTSZ Országos
Tisztifőorvosi Hivatala által meghirdetett
Guinness rekordkísérletében vettünk részt:
délelőtt 10 órakor az ország sok iskolájának
tanulóival közösen, egy időben mostunk
kezet.
Knieszné Virág Gizella

Meseíró járt a gyerekeknél Iskolánk alsó tagozatos diákjait meglátogatta Császár Levente
meseíró. Ő környékünk szülötte, volt kárászi lakos, aki nem oly rég kezdett el meseírással foglalkozni. A
gyerekek segítségével elmondta hogyan születik egy
meglévő mondából, legendából mese, „kik”
segítenek neki megírni azokat. Említette az erdei
tündéreket, manókat. A kicsik örömmel hallgatták
meg Máré vár meséjét a szerző előadásában. Utána
sokat kérdeztek Leventétől, jutalmul kaptak ajándék
mesekönyveket is.
Balogh Csilla
Mágocsi tanulmányi verseny
Május 13-án - pénteken – ismét megrendezésre került Mágocson az alsós gyermekeket
érintő tanulmányi verseny. Magyar, matematika tantárgyakból versenyezhettek a
tanulók. A megmérettetésen 10 iskola 160 tanulója vett részt. Iskolánkat Hermann Sára,
Bőhm Boglárka, Gazda Inez és Kindner Bernadett képviselte. Hermann Sára 2. osztályos
tanuló magyarból III. helyezést ért el. Minden résztvevőnek gratulálunk!
Schullerné Kniesz Márta
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Maratoni Mindentudó
Vásárosdombó 8. alkalommal rendezte meg a „Maratoni Mindentudó”
versenyt, ahol 9 iskola vett részt. Ez a program reggel 8-tól este 8-ig tartott. A mi iskolánkat 8 tanuló
képviselte: 6. osztályból:Weich Bence, Fodor Bercel és Tóth Roland; 7. osztályból:Kleisz Fanni, Nagy
Szimonetta; 8.osztályból: Lukács Balázs, Major Tímea, Zsók Krisztina
A versenyen voltak pl. Pécs és környékével kapcsolatos kérdések, ügyességi versenyek, gicázás, kékfestés,
agyagozás, Baranyában élő nemzetiségek hagyományai és népszokásai. A gyerekek méltóképpen
helytálltak, bizonyították ügyességüket és tudásukat. Például versenyen kívül táncházat tartottak, ahol
mind a 9 iskola résztvevőit megmozgatták. Végig lelkesek, mosolygósak és aktívak voltak. Emlékezetes és
vidám nap volt!
Hild Péterné (Viola néni)

Országos döntőbe jutottunk
Május 21-én Tatán jártunk a Vll.Kulin György országos
csillagászati verseny döntőjén 3 fős csapatunkkal. A csapat tagjai Lukács Balázs, Gärtner Csaba és Vajdle
Barnabás voltak. Három internetes forduló nyolc legjobb csapata került be a döntőbe. A továbbjutás nagy
öröm volt számunkra, de egyben a kemény munka kezdetét is jelentette. A netes fordulókban
természetesen támaszkodhattunk az internetre, könyvekre, a döntőben viszont csak önmagunkra.
Hogyan készültünk? Természetesen átnéztük a netes fordulókat,
neves csillagászok életét, a Naprendszer bolygóit, csillagok életét,
megtanultuk felismerni a nevezetesebb csillagképeket. Volt egy
előfeladatunk is, képzeletbeli időutazás során készíts interjút egy
ismert csillagásszal. Mi Erathoszthenészt választottuk, aki ókori
görögként meglepően pontosan határozta meg a Föld kerületét.
Balázs remekül alakította a Mestert, Csabi és Barni pedig az
időutazókat. A versenyen a fiúk nagyon ügyesen szerepeltek,
ötödikek lettünk.
Számomra és a gyerekek számára is különleges élmény volt, hogy megnézhettük a Napot távcsővel
(természetesen megfelelő szűrővel, anélkül NE nézz a Napba, mert megvakulsz!!!), láttunk napfoltot és
protuberanciát is.
Nagyszerű verseny volt, büszke vagyok rá, hogy kis iskolaként olyan tehetségeink vannak, akikkel országos
versenyre is eljuthattunk. Persze a sikerhez még szükséges a téma iránt elkötelezett, kissé megszállott
pedagógus is.
Kőművesné Puchner Ildikó
Hurrá nyertünk!
Az idei nyár a tanulás ideje lesz három pedagógusunknak egy Erasmus +
projekt keretében. Ennek köszönhetően Nemes Kitti Bécsben némettanároknak szóló módszertani
képzésen, Kőművesné Puchner Ildikó angliai, Makai Valéria pedig máltai angol
nyelvtanfolyamokon vesznek részt.
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Az ÉlményMűhely - Nemzetközi Mozgalom az Élményközpontú Matematika-oktatásért
Iskolánkba május 13-án játszani és felfedezni hívtuk tanulóinkat: a célunk az volt,
hogy megmutassuk, a matematika több is lehet, mint szigorú tudomány. A
matematika számunkra a közös élmények, felismerések forrása, az örömteli
alkotás eszköze.
Tóth Andrea matematikus „Barátunk, Pithagorasz!”
címmel tartott egy mesés előadást, majd "Üzenj, ha
tudsz!" címmel élő hálózatot épített tanulóinkkal.
Szabó Ildikó pedagógus irányításával, Jovo és Zometol
készlet
segítségével
építettünk
molekulákat,
focilabdákat, kristályszerkezeteket. Nagy Marianna
vezetésével flexagonok készültek. Pedagógusaink segítségével teavirágokat,
kupakos képeket, térbeli naptárakat, papírtesteket készíthettek diákjaink
szabad választásuk alapján. Kipróbálhatták a xeo készletet, jomilit, tangramot,
mozaik kirakót, óriás puzzle-t és Ildikó néni bűvös kockáit is. A sacc/kb
vetélkedőn sok érdekes dolgot mérhettek, becsülhettek meg a
gyakorlatban diákjaink.
Az „ÉlményMűhehyen” nagyon jól éreztük magunkat, többen kérték,
hogy máskor is szervezzünk ilyen „matekos napot”! Köszönjük a Szülői
Munkaközösségünknek, hogy anyagi támogatásukkal biztosították
számunkra ezt az élménydús napot!
Knieszné Virág Gizella
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Ballag már a vén diák…
Június 18-án nyolcadikosaink nemcsak a tanévet zárják, búcsúznak
iskolájuktól, diáktársaiktól, tanáraiktól. Sikeres tanulmányokat, jó barátokat, türelmes tanárokat,
kötélidegzetű szülőket kívánok nektek középiskolai éveitekhez!
Búcsúzunk bikali nyolcadikosainktól:

Darai Gábor

Urbán Alex

Bágyi Fanni

Urbán Hajnalka

Somoskői Martin

Zsók Krisztina
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Sporthírek
Cimea Kupa

A kupa története 1987-re nyúlik vissza, amikor a Bikali Általános Iskola pár lelkes
szülővel kiegészülve megrendezte az I. Cimea Kupát. Ekkor még senki nem gondolta, hogy ez máig tartó
hagyománnyá válik. Ezt a hagyományt tovább víve idén megrendezésre került a XXIX. Cimea Kupa. Hat
iskola – Bikal-Egyházaskozár, Mágocs, Sásd, Vásárosdombó, Gödre, Mindszentgodisa – focistái rúgták a
labdát reggeltől késő délutánig. A három korosztályban 130-140 gyerek versenyzett kitűzött céljaik
eléréséért. Az elért helyezésektől függetlenül mindenki sok élménnyel gazdagodott és egy igazán sportos
napon vehetett részt.
Miklós Balázs

Kézilabda

Lányaink május végén befejezték a megyei
bajnokságot. A versenysorozat vége úgy alakult, hogy ezt még a
legvérmesebb szurkolók sem sejthették, de még a szakmai vezetés sem
gondolt erre. Utolsó meccsünket Sellye ellen úgy sikerült megnyernünk,
hogy az ellenfélnek esélye sem volt még a felzárkózásra sem. A rangadó végeredménye 35-22 nekünk.
Ezzel a mérkőzéssel folytatódott veretlenségi sorozatunk, utolsó négy meccsünket megnyertük. Innentől
már csak azon izgultunk, hogy a Komló utolsó versenynapján kapjon ki a pécsi Vörös Meteortól, mert
ebben az esetben jobb gólaránnyal feljebb lépünk a tabellán. Ez a kívánságunk szerencsére teljesült, így a
bajnokságot kezdőként, az előkelő hatodik helyen zártuk úgy, hogy a mi lányaink kapták a második
legkevesebb gólt a versenysorozatban.
Gratulálunk a csapatnak!!!

S végül említsük meg név szerint is a játékosokat, tudja meg mindenki, hogy kik érték el ezt a szép sikert!
Heil Loretta; Kniesz Adrienn; Kőműves Boglárka;
Laczkó Dorottya; Lenge Petra; Otott Kovács
Linda; Paska Petronella; Piszkor Réka; Schuller
Kata; Szappanos Eszter; Wieder Lilla
edző: Drüszler Gábor

Köszönjük az önkormányzatok és vállalkozók
támogatását! Köszönjük a szurkolóknak a jó
hangulatot és a kitartást!
Hajrá Hegyhát KSE!!!

Bikali Újság
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Közérdekű közlemények

2016. június

Anyakönyvi hírek
Elhunyt

2016.évi rendezvények

Sterner Gáspár
Márkvár József

június 10. 24 órás foci
július 2. Bikal kupa
július 23. Studer Imre emléktorna
és halászléfőző verseny
július 24. Búcsú
augusztus 19-20. Falunap

Őszinte részvétünk a
gyászoló családnak!

november 5. falusi disznótor

„Nem múlnak ők el, kik
szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak,
álmok, évek.”

december 17. Ádventi vásár

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
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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. június

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: 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:június 23.
Megjelenik 300 példányban – a lap ingyenes. Szerkesztő: IKSZT Nyomtatás: Basámi Kft. Dombóvár
A megjelenő cikkek tartalmáért a kiadó nem vállal felelősséget.

