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Beköszönő
Radnóti Miklós: Majális

s oly szürke, mint ott fönt a fellegek.

A hangraforgó zeng a fű
között,
s hördül, liheg, akár egy
üldözött,
de üldözők helyet a lányok
kerítik, mint tüzes virágok.

Fiúk guggolnak és parázslanak,
az ajkukon ügyetlen szép szavak,
duzzasztja testük sok kicsiny siker
s nyugodtan ölnek, majd ha ölni kell.

Egy lányka térdrehull, lemezt cserél,
a háta barna, lába meg fehér,
a rossz zenén kis lelke fellebeg,

Lehetnének talán még emberek,
hisz megvan bennük is, csak szendereg
az emberséghez méltó értelem.
Mondjátok hát, hogy nem reménytelen

Testületi Hírek
1.A képviselő-testület a bikali 067.
helyrajzi számú közút, Hábi csatorna feletti
hídjának helyreállítására a beérkező
árajánlatok alapján a kivitelezésre az NK
Építő Kft-t (7627 Pécs, Szántó L. u. 6.)
választotta ki, és felhatalmazta a
polgármestert a vállalkozói szerződés
aláírására, és az azzal kapcsolatos
kötelezettségvállalásra.
2. Testületünk támogatja a helyi iskola
diákjainak, a Magyar Labdarúgó Szövetség
Bozsik Gyermek Intézményi Programjában
való részvételét, valamint az ezzel
kapcsolatban felmerülő egyes költségeket
magára vállalja.
3. Bikal Község Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi civil szervezeteket,
továbbá a be nem jegyzett, de
nyilvántartott tagsággal rendelkező civil
szerveződéseket a 2015. évben a tervezett
rendezvényeik,
programjaik

megvalósításához
támogatásban
részesítette.
4.Testületünk úgy döntött, hogy a környező
településekhez hasonlóan Bikal is építse ki
végre térfigyelő rendszerét. Bekértünk
ajánlatokat, melyekre az önkormányzathoz
két árajánlat érkezett, melyek közül
kivitelezésre
testületünk
az
MV
Netsystems Kft-t (7622 Pécs, Nyírfa u.
24/6.) választotta ki. A rendszer kiépítése
várhatóan
augusztus
végén
fog
befejeződni.
5.Testületünk az önkormányzat és az
IKSZT helyiségeibe 122.200 Ft értékben
könyvespolcokat készíttet.
6.Bikal Község Önkormányzat Képviselőtestülete vállalkozási szerződést köt
Kovács Zoltán egyéni vállalkozóval, a
Jókai utca felső részének csapadékvízelvezetés megoldására.
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FOGADÓÓRÁK

(más elfoglaltság esetén
a fogadóóra elmarad.
Ezért szíves elnézésüket
kérjük!)
Kőműves József
polgármester
hétfő
16:00 – 17:00
Borsi Viktor
alpolgármester
Csütörtök
16:00 - 17:00

PUCHNER BIRTOK

ELÉRHETŐSÉGEK
Kőműves József
polgármester
72/559-005
e-mail:
onkbikal@axelero.hu
Borsi Viktor
alpolgármester
+36 30/654-6804
Brandt Vincéné
képviselő
0630/596-0528
Fehér Réka
képviselő
+36 30/534-7604

BIKALI NYÁRI FESZTIVÁL 2015
5 éves a bikali Élménybirtok, ezért idén 5 kiemelt nyári programmal várjuk a látogatóinkat!
MÁJUS 24. – SLÁGER TV PARTY
Jegyár: 2.000 Ft/fő-től
Pünkösdvasárnapi program: napközben középkori időutazás, délután és este bográcsos,
valamint kemencés ételek és fergeteges party hangulat, melyről a Sláger Tv fellépői
gondoskodnak! A jegyek 2 kategóriában kaphatók egész napra (11:00-21:00) és délutánra
(15:00-21:00).
JÚNIUS 27. 20:00 - EXPERIDANCE: A KIRÁLY NEVÉBEN
Jegyár: 3.500 Ft/fő
Tekintse meg a 15 éves ExperiDance előadásában Schwajda György és Román Sándor
táncjátékát:
A király nevében című produkció túláradó táncait és pompás reneszánsz kosztümjeit!

Maisch Norbert
képviselő
e-mail:
mnorbert76@freemail.hu

JÚLIUS 4., 18., 25., AUGUSZTUS 1., 8. 20:00 – NEMZETI LOVAS SZÍNHÁZ: JÁNOS VITÉZ
Jegyár: 2.900 Ft/fő
A János vitéz című családi előadás a paraszt fiúból huszárrá vált Jancsi mesés kalandjait mutatja
be lovas üldözésekkel, nagy harcokkal, illetve fergeteges látványelemekkel, különleges zenei
virtuozitással!

POLGÁRMESTERI
HIVATAL
DOLGOZÓI

JÚLIUS 11. 20:00 - KÁLLAY-SAUNDERS ANDRÁS ÉLŐ KONCERT
Jegyár: 2.000 Ft/fő
A hölgyek nagy kedvence Bikalon: Kállay-Saunders Band 80-90 perces élő koncert! A
legnépszerűbb slágerek és feldolgozások élőben!

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

AUGUSZTUS 22. 20:00 – EXPERIDANCE: FERGETEGES
Jegyár: 3.500 Ft/fő
A magyar kultúra nagykövetei zenében és táncban egy színpadon. A 15 éves ExperiDance
Production táncosai és a 100 Tagú Cigányzenekar szólistái közösen bemutatják: „A FERGETEGES –
A királyné, a gróf és a cigánylány” című zenés táncelőadást.
Nyári akciónk keretében a 2015-ös Bikali Nyári Fesztiválsorozat programjainak látogatását
ingyenes előadással díjazzuk:

Három programon való részvétel esetén a 4. program INGYENES!

Jegyrendelés: +36 72 459 546, 547, 548
www.elmenybirtok.hu
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PUCHNER BIRTOK
2015. | 04. | 13.
Élményajándékok Korlátolt Felelősségű Társaság

SAJTÓKÖZLEMÉNY
BEFEJEZŐDÖTT AZ „ÉLMÉNYAJÁNDÉKOK KÉSZÍTÉSE” PROJEKT
Misszióm: az üzleti szálláshelyszolgáltatók sajátosságainak figyelembevételével olyan kreatív, ám
megfizethető marketing megoldások elterjesztése melyeket a nagy cégek már évek óta sikerrel alkalmaznak.
A „Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a konvergencia régiókban” című európai uniós támogatásnak,
és pozitív támogatási döntésnek köszönhetően közelebb kerültem a tervem megvalósításához.
3D tervezés és prototípusgyártó gép segítségével egyedi marketingajándék gyártását szervezem a családos
szállóvendégek gyermekei számára. Ezzel folyamatos marketingelérést, ismertséget, és a megrendelő szálloda
kellemes emlékekkel történő összekapcsolását segítem elő.
A tervem végrehajtásának fő lépése a 3D prototípus készítő gép kiválasztása, megvásárlása volt. Valamint a
hozzáadott 3D tervező szoftver használatának elsajátítása. Ezt követően bemutatódarabok segítségével a koncepció
vázolása potenciális szállodák marketingvezetői számára.
Erősségem a kreativitás, szorgalom, jó ízlés, mindezen kompetenciáim segítségemre lesznek vállalkozási ötletem
sikerre vitelében. A vállalkozásom első stratégiai partnere és megrendelője a Baranya megyei Bikalon található
Puchner Kastélyszálló.
Pályázat azonosító száma:
Régió:
Megítélt támogatás összege:
Projekt összköltsége:
Támogatási arány:
Projekt fizikai befejezésének dátuma:

TÁMOP-2.3.6.B-12-1/5-2014-0014
Dél-Dunántúl
1,71 millió forint
1,9 millió forint
90,00 %
2015.04.13.

Bikal, 2015.04.13.
Kollár Kinga
Élményajándékok Kft.
7346 Bikal, Rákóczi utca 22.

Iskola és óvoda hírei
Az óvodánk programjai:
Március 23-án ellátogathattunk Kati dadusékhoz, meglesni a baromfiudvar lakóit,
Húsvéti jelképek megbeszélése kapcsán. Próbáltuk az ünnepre ráhangolni a gyerekeket
a különböző hagyományok felelevenítésével: hímes tojás festése, locsoló vers tanulása,
tojáskeresés az udvaron, húsvéti üdvözlőlap készítése, húsvéti versek, dalok, mesék
megismertetése két nyelven is.
Köszönjük a sok segítséget, amivel örömtelibbé varázsolhattuk a gyerekek
Húsvétvárását az oviban:
-Hild Gáspárné Marikának a csoki tojásokat
-A Bikali Önkormányzatnak és Német Nemzetiségi Önkormányzatnak
- Nagyhajmási Német Nemzetiségi Önkormányzatnak az ajándékokat.
- Mindazoknak, akik neve kérésre nem jelent meg az újságban, mégis munkájukkal és
adományukkal segítették az óvodát.
Képviselői
tiszteletdíj
felajánlásból
sikerült
modernebbé tenni az óvoda technikai felszerelését,
színes nyomtatót kaptunk. Köszönjük!
Április 13-án Gyermekeinkhez utazott a „Léghajó”
színház, a „Furulyás Palkó” című zenés mesejátékot
tekinthették meg nagy sikerrel.
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Happy – hét
Iskolánk csatlakozott az OÉTI által 6. alkalommal meghirdetett, vízfogyasztást
népszerűsítő programhoz.
A tanulók érdeklődését nagyon felcsigáztuk a plakátok kihelyezésével. Kíváncsian várták,
mi lesz ebből. Aztán elmondtuk céljainkat, az osztályfőnökök megtartották az OÉTI által
előírt tanórát, és megnyitottuk az itóka bárt. Itt vizet ihattak a tanulók, citrommal,
mentával, citromfűvel. Nagy sikere volt, szívesen fogyasztották a szünetekben. Diákjaink örömmel fogadták a sok-sok
programot: horgászat, vízivást népszerűsítő plakát és akvárium készítése,
szappanbuborék fújása, vizes vetélkedő, vizes tanórák, vizes- zenés sportvetélkedők,
látogatás a kozári „vízműnél”. Pénteken a program zárásaként kiosztottuk a vízi-zsaru
igazolványokat azoknak, akik a hét minden napján
legalább 3 pohár vizet megittak.
Úgy gondolom, érdemes volt ezt a sok munkával teli hetet
bevállalnunk, hisz diákjaink sokat tanultak a vízről, a
vízfogyasztás fontosságáról, és jól érezték magukat az érdekes programokon. Nekünk,
pedagógusoknak pedig tanulóink izgatott várakozása, a mosolygó arcok, vidám
gyermekzsivaj volt a jutalmunk.
Knieszné Virág Gizella
Lángosevés és teázás
A tavaszi szünet előtti utolsó
tanítási nap az alsósok frissen
sütött lángost ehettek és meleg
teát ihattak.
Köszönjük Ibi néninek (Brandt Vincéné) a finom ételt
és italt!
Rímstaféta
A magyar költészet napja (április 11.) alkalmából
rendezett Rímstaféta során egy díszes vándorbot járt
osztályról osztályra és iskoláról iskolára. E napon minden
osztály 10 percig verset mondott,
majd rákötötte díszes szalagját a
botra, melyen a szavalt versek
költője és címe szerepelt. A
vándorbot az egyházaskozári
iskolából indult, majd a bikali
iskolából Mágocsra került.
Miklós Balázsné
Színházi előadás
Április 1-jén délután tanulóink az egyházaskozári
tornateremben nézhették meg a Herkules – a hőst (mese
musical), melyet a Csillag Musical Társulat mutatott be.
A zenés mese előadás az ókori Görögországba repítette
a gyerekeket és a felnőtteket egyaránt. A múzsák
történetei segítségével megismerhettük a félisten,
Herkules kalandos történetét. A színpadon életre keltek
a rajzfilmből is jól ismert figurák: Megara - Herkules
szerelme, Phil a szatír kecske, és Hádész, az alvilág ura
is. A darabot jól ismert
dalok,
látványos
koreográfiák és korhű
jelmezek
tették
varázslatossá a fiatalok
számára.

Látogatás Budapestre
2015. április 11-én, szombaton iskolánk 30 tanulója
Budapesten volt az Erkel Színházban. A kirándulást az
Országos Gyermekmentő Szolgálat pályázatán nyertük,
melynek célja, hogy a hátrányos helyzetű falvakból
érkező gyerekek egy gyermekoperát nézhessenek meg,
melynek címe Leander és Lenszirom. Az előadás
nagyon tetszett mindenkinek! Az utazási költségekben a
Szülői Munkaközösség segítségét ezúton is köszönjük!
Makai Valéria, szervező pedagógus
Legyen a sport a Tiéd!
Az alsós diákok közül hét
tanuló
számára
nyílt
lehetőség a KLIK Sásdi
Tankerület jóvoltából részt
venni Pécsett sportági
bemutatón. A Legyen a
sport a Tiéd elnevezésű eseményt 2015.04.16-án
rendezték meg a Lauber Dezső
sportcsarnokban,
az
MDSZ
szervezésében. Itt bemutatásra kerültek
a megyében fellelhető sportágak,
szakosztályaik. A sportágakat azok jeles
képviselői mutatták be a gyerekeknek.
Minden sportot ki is próbálhattak, amit
nagyon élveztek. Így belekóstolhattak
vívásba, kajakozásba, teniszezésbe és még sok egyéb
sportba is.
Nyisztor Krisztina
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Beiratkozás és az első szülői értekezlet
Április 16-án és 17-én volt a beiratkozás iskolánkban. Szeptemberben 17 nagycsoportos óvodás kezdi meg nálunk az
első osztályt. Sok szeretettel várjuk őket!
Április 21-én volt a leendő elsősök szüleinek az első szülői értekezlet. Elsőként Till Ádámné, iskolapszichológusunk
tartott egy rövid előadást, majd ismertettem a szülőkkel az első osztályosok tantárgyait,
megmutattam milyen tankönyvekből fognak tanulni gyermekeik. Elmondtam a szülőkre
váró feladatokat, tennivalókat, majd kiosztottam és átbeszéltük az első osztályban
szükséges eszközök listáját, közben pedig válaszoltunk a felmerült kérdésekre. Az
értekezlet során egy kicsit a szülők is megismerhették egymást, egy rövid játékban pedig
elmondhatták, minek örülnének, miben bíznak vagy éppen mitől tartanak egy picit a
nemsokára első osztályos gyermekükkel kapcsolatban.
Miklós Balázsné
Megint utazunk!
Iskolánk idén is
pályázott az Erzsébet
táborra.
Tavaly
Zánkán tölthettünk el
egy élményekben dús
hetet,
idén
Balatonberénybe utazhatunk. A tábor ideje:
2015.08.16.-2015.08.21. Sajnos a nyár végére soroltak
bennünket, de bízunk abban, hogy ez egy szuper
nyárbúcsúztató tábor lesz!
Knieszné Virág Gizella
Biztonságos iskola
Knieszné Virág Gizella és Makai Valéria április 10-én
Budapesten a United Way továbbképzésén vettek
részt. A kiírt pályázat nyerteseiként iskolánk tanulói
játékos foglalkozásokon sajátíthatják el a helyes

viselkedési formákat veszélyes élethelyzetekben. Sok
új játékot, eszközöket kaptunk, melyeket ezeken a
foglalkozásokon kipróbálhatunk.
Makai Valéria
Bendegúz „Nyelvész” verseny
Idén is megrendezésre került az országos Bendegúz
„Nyelvész”
verseny.
A
megyei
fordulóba
korosztályonként 30-30 tanuló jutott tovább.
Iskolánkból két tanuló került be, az ötödik osztályos
Tóth Roland (felkészítette: Gyebnárné Ébert
Annamária) és az első osztályos Bőhm Boglárka
(felkészítette: Schullerné Kniesz Márta). A verseny
Pécsett került megrendezésre. A megye legjobbjai
közül Tóth Roland a XI. helyen, Bőhm Boglárka a IX.
helyen végzett. Gratulálunk nekik a szép
eredményhez!
Schullerné Kniesz Márta

Wágner Antal szavalóverseny
Az idén immár 4. alkalommal rendezte
meg a Bikali Önkormányzat támogatásával
a községi könyvtár a Wágner Antal
szavalóversenyt. A költészet napja
alkalmából rendezett versenyen közel 30
tanuló mérte össze szavaló tudását. Az első
osztályosokat Schullerné Kniesz Márta, a
második osztályosokat Rieger Éva, a
harmadik
osztályosokat
Nyisztor
Krisztina, a negyedik osztályosokat
Hermann Brigitta, míg a felsősöket Gyebnárné Ébert Annamária készítette fel. Évről évre egyre nehezebb dolga van a
zsűrinek, hogy kiválassza a legjobbakat.
Gratulálunk a nyerteseknek!
Idén az alsó tagozatosok közül a díjazottak:
I.
Wolf Lara 2.o.
II.
László Kíra 1.o.
III.
Hermann Sára 1.o.
IV.
Gazda Inez 3.o.
V.
Pap Milán 4.o.
VI.
Kindner Bernadett 3.o.

A felső tagozatosok közül nyertek:
I.
Rézműves Tamás 6.o.
II.
Taller Ákos 8.o.
III.
Icha Zoltán 6.o.
IV.
Kovács Bernadett 5.o.
V.
Gyebnár Kristóf 6.o.
VI.
Major Tímea 7.o.

Gyebnárné Ébert Annamária
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Területi elsősegélynyújtó verseny
2015. ápr. 1-jén rendezték meg Komlón a területi elsősegélynyújtó versenyt. A
csapatok 5 baleseti helyszínen adhattak számot felkészültségükről. A gyakorlati
feladatokon túl tesztek megoldásában is összemérhették tudásukat. Iskolánk
csapata jó teljesítményével a negyedik helyen végzett. A csapat tagjai: Gyebnár
Fanni, Ládás Olivér, Sőre Balázs 8. osztályos és Ignác Kornél 7. osztályos tanuló volt. Felkészítésükben Kerekes
Katalin védőnő volt segítségemre.
Rózsa Józsefné
Szavalóverseny
Mindszentgodisán
Április 14-én, délután 14
órakor iskolánk a Sásdi
Tankerület Költészet Napi
Körzeti Szavalóversenyén
vehetett részt. 67 tanuló 5
iskola képviseletében mondott verset a szeretetről. A részt vető
iskolák: Gödre, Sásd, Vásárosdombó, Mindszentgodisa, BikalEgyházaskozár. A szünetben, a zsűri döntésére várva a helyi
iskola német tánccsoportja tartott egy rövid bemutatót, majd
rögtönzött táncházban néhány tánclépést tanulhattak a
gyerekek. Alsós kategóriában Wolf Lara 2. osztályos tanulónk
II. helyezést ért el. Gratulálunk neki! Felkészítő tanára: Rieger
Éva.
Schullerné Kniesz Márta
Angol verseny Komlón
2015. április 17-én Komlón az Alsószilvási Általános
Iskolában megrendezett angol versmondó versenyen iskolánk
két tanulója, Rézműves Tamás és Vajdle Barnabás vett részt.
Németh Anikó tanárnő heti két szakköri foglalkozáson
készítette fel a gyerekeket, melynek eredménye, hogy Tamás 2.
helyen végzett, Barnabás pedig oklevelet kapott ügyes
szereplésükért. Gratulálunk a felkészítő pedagógusnak és
diákjainak egyaránt! Büszkék vagyunk Rátok!
Makai Valéria
Kaán Károly Természet- és
Környezetismereti verseny
2015.
ápr.
17-én
Pécsen
került
megrendezésre
a
Kaán
Károly
Természetvédelmi
verseny
megyei
fordulója. Tóth Roland 5.osztályos
tanulónk képviselte iskolánkat. Alaposan
felkészült a kijelölt szakirodalomból, a

nemzeti parkjaink védett értékeiből és megismerte Kaán
Károly munkásságát. Az ötödikesek között megszerezte az első
helyet, összesítésben az 5-6. osztályos korcsoportban a megyei
második legjobb eredményt érte el. Gratulálunk az
eredményéhez és további sok sikert kívánunk neki!
Rózsa Józsefné
Minden, ami Egyiptom
Ebben a tanévben is megrendezésre került az Ozírisz földjén
elnevezésű történelmi verseny. A több fordulós verseny
feladatait a Szépművészeti Múzeum munkatársai, régészei és
kutatói javították. Ennek eredményeként iskolánk egy csapata
bekerült a legjobb 10 közé, így meghívást kapott az országos
döntőre Budapestre. A csapat tagjai (Rézműves Tamás, Téczeli
Tamás, Gärtner Csaba, Baranyi Richárd, Vajdle Barnabás,
Gyebnár Kristóf) május 22-én mérkőznek meg az ország több
csapatával a Nemzeti Galériában, hogy kiderüljön, ki tud
többet az ókori Egyiptom kultúrájáról, hagyományairól és
történelméről. Gratulálunk az eredményhez és sok sikert
kívánunk a döntőre!
Gyebnárné Ébert Annamária
Herman Ottó biológia verseny
2015. április 23-án Pécsen rendezték meg a Herman Ottó
biológia verseny megyei fordulóját. Iskolánkból két tanuló,
Gyebnár Fanni (8.osztályos) és Major Tímea (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 Gyebnár Fanni a
negyedik, Major Tímea pedig a
hatodik helyen végzett. Gratulálunk
teljesítményükhöz!
Rózsa Józsefné

Német nyelvi országismereti verseny
Április 24-én másodszor rendezte meg az Egyházaskozár-Bikali
Tagintézmény felső tagozata a német nyelvi országismereti versenyt
8. osztályos tanulók számára. Míg a tavalyi évben Németország
szolgált témául, idén Ausztria került sorra. A hét 3 fős csapat
résztvevői négy iskolából érkeztek: 2 csapat Szászvárról, 1-1 csapat
Sásdról és Vásárosdombóról, 3 csapat pedig az egyházaskozári
iskolából. Első körben minden csapat egy előre elkészített
prezentációt adott elő Ausztria valamelyik tartományáról, majd különböző feladatlapok következtek, amiket
adott időn belül kellett megoldaniuk a versenyzőknek. Így például osztrák-német szópárokat keresni, ismert
embereket megnevezni, képek alapján nevezetességeket felismerni, hiányos szöveget kiegészíteni.
Első két helyen a szászvári iskola csapatai végeztek, a 3. helyezést iskolánk fiúkból álló csapata (Ládás Olivér, Taller Ákos,
Szuppáncsics Donát) érte el. Ezúton is gratulálunk nekik!
Gebhardtné Bacher Adrienn
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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

Anyakönyvi hírek:

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

elhunyt
Frank Henrik
Őszinte részvétünk a
gyászoló családnak!

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

Közérdekű közlemények
Tisztelt Bikaliak!
A Bikali Német Nemzetiségi Önkormányzat és a Szent József Kolping Család Egyesület
elektromos hulladékgyűjtési akciót szervez.
A gyűjtés helyszíne:
Katolikus plébánia udvara; Rákóczi u. 2.
A gyűjtés ideje:
2015 05. 26.
kedd
10:00 – 11:00 17:00 – 18:00
2015 05. 28
csütörtök
17:00 – 18:00
Ami elektromos hulladéknak számít, a következő:
mosógép, mosogatógép, elektromos tűzhely, hűtőgép, elektromos kis barkács gépek (fúró…
stb.), hajszárító, konyhai robotgépek (kenyérpirító, mikró, mixer…stb.), porszívó, bojler,
televizió, hősugárzó, fénymásoló, elektromos írógép, elektromos varrógép, számítógép és
alkatrészei, és minden ami elektromos árammal működik.
Szakszerűtlenül szétszedett hűtőgépeket, televíziókat nem vesznek át!!!
Figyelemfelhívás!

születés

megérkezett
Demeter Katalin

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 12. § (3) bekezdése alapján a
gépjárművek közlekedésére szolgáló közút területe mellett nem lehet olyan egyéb tárgy,
amely a közlekedés biztonságát veszélyezteti. A szabálysértésekről, a szabálysértési
eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 219. (1)
bekezdése alapján a közúti közlekedés szabályainak megszegése szabálysértésnek
minősül.

Tóparti gyereknap!

és
Bartos István
kisfia
Zsombor

Május 30-án szombaton, immár 4-dik alkalommal rendezzük meg gyermeknapi
rendezvényünket reggel 9 órai kezdéssel a Tóparti Bisztró mögött.Mindenkit-kicsiket
és nagyokat, szülőket és nagyszülőket- szeretettel várunk. A gyerekekre sok játék, és
finomabbnál finomabb nyalánkságok, míg a felnőttekre egy kis kikapcsolódás és egy jó
ebéd vár. 17 órakor meglepetés műsor várja az idelátogatókat!
Brandt Vincéné Ibi néni

Gratulálunk!
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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 Kaludia, 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 06/30/231-39-85
POSTA BIKAL 459-210
OKMÁNYIRODA KOMLÓVárosháza tér 3.
72/584-013, ,
VÍZ HIBABEJELENTÉS (0-24)
0630/468-2566
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

2015. május

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: 0630/748-1581
GUMISZERELÉST, CENTÍROZÁST ÉS
DEFEKTJAVÍTÁST VÁLLALOK
SZÁMÍTÓGÉPES MOTOR-DIAGNOSZTIKA!!
Kübler István, autószerelő Bikal Ifjúság utca 37.
0630/621-0752
VIRÁG
06/20/410-49-15vagy
459-238Szeifert Ibolya Béke u. 6
Figyelem!!!
Kezdődik a kertészkedés!
Boltunkban zöldség- és virágmagok nagy választékban
megtalálhatók. Cserepek, virágládák, virágföld, virágtápok és
kerti szerszámok, valamint húsvétra dekorációs kellékek és
ajándékok kaphatók. Folyamatosan bővülő árukészlettel
várunk mindenkit.
Vásároljon helyben, kényelmesen, kedvező áron.
Tiny Aprócikk Bolt

BIKALI BOLTOK
Vegyesbolt – Györki Ernőné 459-340
Vegyesbolt – Hild Gáspárné 459-374
Tiny aprócikkbolt Kiss Tiborné 30/947-7479
Tóparti ABC és Bisztró459-202
Ifjúság Presszó Wieder Csaba 30/901-6906

ÉPÍTÉSÜGYI HATÓSÁG
Komló, Városháza tér 3.
telefon: 72/584-000
ügyfélfogadás: hétfő, szerda 8:00-16:00
FALUGAZDÁSZ Nemes Balázs
06/30-329-28-81 Ügyfélfogadás:
kedd 10:00-11:00 IKSZT Bikal
A komlói JÁRÁSI HIVATAL
bikali ügyfélszolgálat
Ügyfélfogadási idő: kedd 8:00-9:30

E- MAGYARORSZÁG
AZ ÖNKORMÁNYZAT TETŐTERÉBEN
H., K., Sz.,Cs: 12:30-16:30 P.: 8:00-12:00
A KÖNYVTÁR nyitva tartása
Hétfő – Csütörtök :
12:30-16:30
Péntek:
08:00-12:00
Szombat:csak ifjúsági rendezvények alatt
Borsi Viktor, könyvtáros Tel.: 06-30-654-6804

Bikali Újság Bikal Község Önkormányzatának havonta megjelenő információs kiadványa. A megjelentetni kívánt
híreket, hirdetéseket, közérdekű információkat, az újsággal kapcsolatos észrevételeiket a következő e-mail címre
várjuk: bikaliujsag@freemail.hu - anyagleadási határidő: május 30.
Megjelenik 300 példányban – a lap ingyenes. Szerkesztő: IKSZT Nyomtatás: Basámi Kft. Dombóvár
A megjelenő cikkek tartalmáért a kiadó nem vállal felelősséget.

