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Testületi Hírek
1. A testület döntött arról, hogy a Dunántúli
1. A testület megszavazta a Dunántúli Naplóban a
Naplóban
1 oldal
cikk jelenjen
meg
faluról
szoló
cikketterjedelemben
1 oldal terjedelemben,
és 350
településünkről.
db
vásárlását Ezenkívül arról is született döntés,
.
hogy ezt a számot minden lakóházba eljuttatjuk.
2. Önkormányzatunknak
nyílt arra,éshogy
2.
A testület hozzájárult lehetősége
a Baranya-VízZrt.
a
támogatással
ezt kiegészítve önerővel útfelújítási
Komló-Víz
Kftésösszeolvadását.
munkákat végeztessünk. A választás a Petőfi utcára
esett, így az utca mintegy 200 méteres szakasza újra
3. Testületünka elfogadta a szociális tűzifáról szóló
lett aszfaltozva.
Reményeink
évben
rendeletet.
A rendelet
mellékleteszerint
szerintaa jövő
szociális
befejezhetjük
a szükséges
teljes útszakaszt.
A mostani
tűzifa
igényléshez
kérelem a hivatalban
átvehető.
A kérelem
benyújtásának
munkálatok
4.300 eFt-ba
kerültek. határideje
2016.november 30. pályázatot nyújtott be az
adósságkonszolidációval
nem érintett települési
3. Az augusztusban benyújtásra
kerülő óvodai
önkormányzatok
támogatására.
A megpályázott
pályázatunkat kedvezően
bírálták
el, így a 2017-es
összeg 9.969.334Ft, cél az óvoda és az étkező
nyári szünetben megkezdődhetnek a felújítási
felújítása.
munkák. Az elnyert támogatás 10 mFt.
4. A testület 600.000 Ft támogatást ad az
Evangélikus Egyházközségnek a templom
4. A képviselő-testület hozzájárult a Baranya-VízZrt.
felújítására.
és a Komló-Víz Kft. összeolvadásához.

Önkormányzatunk
52
m3
tűzifa
5.5.Testületünk
a elfogadta a szociális
tűzifáról
szóló
rendeletet. A rendelet
melléklete szerint
a
megvásárlására
nyert pályázati
támogatást.
szociális
tűzifa
igényléshez
szükséges
kérelem
a
A szociális
tűzifa
igényléséhez
szükséges
kérelem
hivatalban
átvehető.
A kérelem
benyújtásának
a hivatalban
átvehető,
melyről
a lakosságot már
határideje
2016.november
30.
A
képviselő-testület
tájékoztattuk. A kérelem benyújtásának
pályázatot
a szociális november
tűzifa- támogatás30.
határidejenyújt be2016.
elnyerésére.
6. Önkormányzatunk 50.000 Ft-al támogatta az
iskola jótékonysági bálját.
6. Testületünk az általános iskolásoknak ingyenes
7. Testületünkbiztosít.
döntött az idei évi Bursa
tankönyvellátást
Hungarica
pályázatokról.
A
felsőfokú
7. A középiskolások, és a felsőfokú tanulmányokat
intézményekben
tanuló diákjainkat
6000kapnak.
Ft/hó
folytatók
7.000Ft iskolakezdési
támogatást
részesítjük,
melyet az
állam
Aösztöndíjban
támogatás feltétele
az iskolalátogatási
igazolás
további 5000 Ft-al egészít ki.
benyújtása.
8. A képviselő-testület
támogatja,
8. Önkormányzatunk
döntött
arról is, hogy
hogyaz
idei
Egyházaskozár
Község
Önkormányzata,
évi közmeghallgatását december 8-ra tűzi ki. A
mint az Egyházaskozári Közös Önkormányzati
közmeghallgatást
a
Német
Kisebbségi
Hivatal székhelye, pályázatot nyújtson be
Önkormányzattal közösen tartjuk.
"KÖFOP-1.2.1-
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Sporthírek

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
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Sporthírek
Legutóbbi híradásunk óta 3 meccset játszottak lányaink a megyei bajnokság
keretében. Eredményeink elég változatosra sikerültek, ami azt jelenti, hogy a
legerősebb csapatokat is képesek vagyunk meglepni, míg a tabella végén lévő
csapatokkal küszködünk. Nagyon jó példa erre a Pécsváradi és a Komlói mérkőzés.
A Pécsvárad az idei évre rengeteget erősödött, ugyanis új játékosokat sikerült
igazolnia NB II-es csapatoktól. Ez az idei teljesítményükön szépen látszik. A meccs
előtt nem volt kérdéses, hogy ki a papírforma szerinti esélyes. Aztán eljött a
mérkőzés kezdete, s kiderült, hogy lányaink nem néztek utána az esélyeknek, s idei
legjobb játékukkal úgy sikerült döntetlent játszanunk idegenben, hogy a győzelmet
is majdnem megszereztük. Ha az utolsó 20 másodpercben góllal zárjuk
támadásunkat, de ez is fantasztikus volt. A meccs további érdekessége, hogy a
teltházas csarnokban csak a Hegyhát szurkolóit lehetett hallani, akik fergeteges
hangulatot teremtettek.
Aztán következett a mumus Komló. Ők voltak a tabella utolsó helyezettjei, mi
előttük posztoltunk. Ha nyerünk, előrébb lépünk, ha veszítünk, megelőznek. Ez a
meccs is jól indult, s jól is folytatódott. A félidőben már 4 góllal vezettünk. A
második félidőt is jól kezdtük, s végig vezettünk egészen a végéig. Aztán
következett a nem várt fordulat. a vége előtt talán 1 perccel kiegyenlített a Komló.
Mi támadtunk utána, de elpuskáztuk a lehetőséget. Aztán jött a Komlói válasz, amit
sikerült ugyan kivédekeznünk, de az ellenfél még kapott egy időntúli szabad dobást.
A szurkolók már elkönyvelték az X-et, hiszen mi más lehetne a vége. Aztán jött a
hidegzuhany. A Komló legjobb játékosa átlőtte a falat, s kilőtte a hosszú sarkot.
Döbbenet. Elvesztettük a hazai meccset. Azért természetesen tragédia nem történt,
kiheverjük a történteket, s megyünk a következő meccsre a Pécsi Petőfi ellen. Hajrá
csajok, Hajrá Hegyhát!
Ja és nagy-nagy köszönet a szurkolóknak is, akik meccsről meccsre követik a
csajokat, s fantasztikus hangulatot teremtenek. Szerencsére egyre többen vagyunk!
Eredmények
Hosszúhetény - Hegyhát
Pécsvárad - Hegyhát
Hegyhát - Komló

30-16
17-17
21-22

Meghívó
Sok szeretettel hívunk minden Bikali lakost Bikal Község Önkormányzata és a
Német Kisebbségi Önkormányzat közös közmeghallgatására.
Időpont: 2016. december 8. 17 óra
Helyszín: Bikali IKSZT (önkormányzati épület tetőtere)
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Iskola és óvoda hírei
Az óvoda őszi programjai
Október
Október első hetében tartottuk
hagyományinkhoz híven „Tökös
hetünket”, mikor is a vitaminban
gazdag tök minden tulajdonságával
igyekszünk
megismerkedni,
felhasználjuk a növény minden
részét,
dalokat,
verseket,
mondókákat ismernek meg a
gyerekek róla. Köszönjük Mázsár Marikának, hogy
megtekinthettük a tök „ültetvényüket” a kertben. Az
idén első alkalommal megrendezésre kerülő „Tök jó
nap” rendezvényen való részvételünkkel zártuk a
hetet. Köszönjük a meghívást Dobrovódszky Klárinak
és a Faluszépítő Egyesületnek!
Puchner Eszterkééknél diót szedtünk. Szintén
októberben megkezdődött az úszásoktatás középső-és
nagycsoportosainknak, heti egy-egy alkalommal a
Puchner Kastély fürdőházában. Óvodásaink közül

többen részt vehetnek
heti
egy
alkalommal
fociedzésen Miklós Balázs
vezetésével.
Október
végén
Rosta
Géza
interaktív zenés előadásán
vehettünk részt a Megyei
könyvtár szervezésében,
Balogh Csilla meghívására.

November
November 2-án Hipp Dorka anyukájának segítségével
és Lajos bácsi vezetésével megtekinthettük az
élménybirtokon élő háziállatokat és megismerkedtünk
azok tulajdonságaival, kiemelten Márton napra
hangolódva a libákéval. Márton nap alkalmából
közösen emlékeztünk meg szülőkkel, nevelőkkel,
meghívott vendégeinkkel Szent Mártonról, majd
elfogyasztottuk az általunk készített süteményeket,
gyümölcssalátát és Brandt Vincéné Ibi néni
felajánlásából vásárolt libamájas kenyereket és Zsuzsa
óvó nénitől kapott sütőtököt! Az iskola meghívására
megtekinthettük
a
negyedikesek
nagyszerű
mesejátékát, majd együtt lámpásainkat meggyújtva
vehettünk részt a Márton napi lampionos
felvonuláson.
Szeretnénk minden kedves támogatónknak a gyerekek
nevében megköszönni a segítségét, külön kiemelve
Mázsár Réka és az Internet plus által minden nevelési
évben nyújtott támogatást!

MOZDULJ! INTÉZMÉNYI SPORTNAP
Idén
második
alkalommal
csatlakoztunk
e
nagyszabású,
rengeteg
diákot
megmozgató
rendezvényhez, az EURÓPAI DIÁKSPORT NAPJÁHOZ. A
cél a mozgás megszerettetése. A vállalás szerint
számos európai ország diákja szeptember 30-án 2016
métert fut vagy gyalogol. Hát ez nálunk bőven
megvolt.
A mágocsi diákokkal és tanáraikkal közösen
melegítettünk be zenés gimnasztikával. Megformáztuk
az olimpiai ötkarikát, színes élőképet alkotva. Majd

évfolyamonként
indultunk
egy
izgalmas,
érdekes
feladatokkal
felépített túraútvonalon. Megismertük
a falu nevezetességeit, történelmét.
Növényeket,
terméseket
csoportosítottunk, s elmélyedtünk a
szelektív
hulladékgyűjtésben.
A
tóparton gyerekdalokat énekeltünk, a
focipályán kapura rúgtunk, zsákban
futottunk. Megismertük, megneveztük
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a környező településeket a térképes feladatnál, de
előtte kézen álltunk, talicskáztunk és ismerkedtünk
vagy felismertük a német kifejezéseket. Mozgalmas,
érdekes délelőtt volt, sok mozgással és sok hasznos
információval. Fáradtan, de élményekkel gazdagon
tértünk haza.
A csapatok nemcsak tanultak sportoltak, túráztak,
hanem egymással vetélkedve versenyeztek egymással.
Az eredmények: I. másodikosok; II. harmadikosok és
negyedikesek holtversenyben, III. a hetedikesek.
Jakab Ágota
Az Aradi Vértanúk Napja
Október 6-án, mint minden évben, megemlékeztünk az
1848-as szabadságharc hős tábornokairól. Az alsó
tagozaton rövid ünnepség keretében felidéztük a 13
Aradi Vértanú és Batthyány Lajos emlékét. Minden hős
tiszteletére egy-egy gyertyát gyújtottunk. Ezt követően a
délelőtt folyamán tanulóink felváltva „díszőrséget” álltak
az égő gyertyák mellett, ezzel tisztelegve őseink emléke
előtt.
SchullernéKniesz Márta

2016. november

A felső tagozaton nem a hagyományos módon
emlékeztünk meg. Osztályfőnöki órákon csoportban
dolgozva feladatokat oldottunk meg, majd plakátok
készültek az eseményhez kapcsolódva. Készült időszalag,
a fontos helyszínek felkerültek a vaktérképre, a legifjabb
aradi vértanú életéről - aki mindössze 30 éves voltcikket olvastunk, kérdésekre válaszoltunk.
Kőművesné Puchner Ildikó

Az alsó tagozatosoknak lehetőségük nyílt (Nemes Kitti szervezésében), hogy ellátogassanak a
Dombóvári Művelődési Színházba. Eddig két színházi előadást nézhettek meg: a Fogi Színház előadásában a Csengőbongó királyságot, valamint az Aranyszamár Színház bemutatásában Az aranyecsetet (csodákkal teli bábjáték). Az
első műsor egy zenés mesejáték volt, amiben megnézhettük, hogyan zendül fel újra a dal Csengő-bongó királyságban.
A másik előadás egy csodákkal teli bábjáték volt, ami Nemes Nagy Ágnes meséjét dolgozta fel, melyben egy kisfiú
kalandjait követhettük végig. Nagyon jól éreztük magunkat, s izgalommal várjuk a következő előadásokat.
Miklós Balázsné
Tökfaragós verseny
Októberben Tökfaragó versenyt
hirdettünk az iskolában. A gyerekeknek otthon kellett
kreatív tököket készíteniük. Ezekből nem volt hiány,
hiszen ötletesebbnél ötletesebb tököket csináltak
tanulóink. A legkreatív tököket díjaztuk is. A legállatibbat
Banai Annamária (1.o.), Fábián Zsóka (2.o.), Nagy
Levente (3.o.) és Nagy Dorka (5.o.) készítette. A
leghatalmasabb és egyben a legijesztőbb tököt Töpfner Márton (2.o.) hozta. A
legfestőibb Hrotkó Leventéé (1.o.) és Hrotkó Ákosé (3.o.) lett. A leglakhatóbb tök egy hintó és egy lakókocsi volt,
melyet Mészáros Georgina (2.o.) és Mészáros Fanni (3.o.) készített. Köszönjük a sok szép munkát! Miklós Balázsné

Gyermekszínház

A Betlehemezés fontossága, avagy nemcsak az iskolapadban lehet
tudást és élményeket elsajátítani!
Intézményünk "Hópelyhek" csoportja az előző tanévekben részt vett
a SzékelyKapuk-ZöldKapuk Ökocivilizációs európai programban.
Ennek a pályázatnak a fontossága abban rejlik, hogy a gyerekek és a
közösség számára, melyben élünk elhozzuk újra hagyományainkat,
így a betlehemezés népszokását is. A legkiemelkedőbb iskolák
elnyerhetik ”A közép-kelet-európai közösségi kultúra ápolásának és
a környezettudatos közösségi élet társadalmi előmozdításának kiváló
műhelye” címet, melyet minden évben a CEECD projektintézet adományoz. Külön jutalma lehet a programnak, hogy
pedagógiai, szakmai értékein túlmenően a legsikeresebben szereplő gyerekek és pedagógusok rendkívül
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kedvezményes tengerparti és magyarországi osztálykirándulásokat, jutalomtáborokat, üdüléseket kaphatnak.
Csoportunk az első évben arany minősítéssel adriai nyaralást nyert, majd a tavalyi évben ezüst minősítéssel
Mórahalomra kaptunk jutalom kirándulást. Erre a kirándulásra október 3-6 között került sor Mórahalmon. Melyet
ezúton is köszönünk Dr. Varga-Berta Józsefnek és Rossu Hegyi Katalinnak! Köszönjük a támogató segítséget a bikali
és egyházaskozári önkormányzatnak, szülőknek, kollégáknak,
fenntartónak és a résztvevő gyerekeknek!
A kirándulásra tanultuk be „A só” című népmese dramatizált
változatát, melyet nem csak Mórahalmon adtunk elő. A mesét nagy
sikerrel eljátszottuk a bikali, egyházakozári, magyaregregyi és mázai
ovisoknak, az alsósainknak. Előadásunkkal szórakoztattuk a bikali
disznótoron résztvevőket is. Álljon itt a székelykapu üzenete, mi
szerint: "A kapu két világ határa, melyek egyikében Te laksz!"
Makai Valéria és Knieszné Virág Gizella
Duatlon verseny
A szászvári iskola október 15én rendezte meg duatlon
versenyét,
amelyen
3
korcsoportban indulhattak a
diákok.
Iskolánk
saját
kerékpárjaival és 7 lelkes
tanulóval képviseltette magát:
Hermesz Diána, Orsós Milán,
Czeichner
József,
Boros
Zoltán, Weich Bence, Baranyi
Richárd és Halmos Gergő. A feladat kitartást és jó
állóképességet követelt meg a diákoktól.
A
bemelegítést követően vágtak neki az 1 km hosszú
futásnak, majd kerékpárra pattantak és szintén 1 km-t
tekertek, a végén ismét 1 km hosszú táv lefutása
következett. Tanulóink nagyon szépen szerepeltek, az

élmezőnybe értek célba, éppen lecsúszva a dobogós
helyekről. Egyedül Hermesz Dia állhatott dobogóra,
elcsípve korcsoportja 3. helyét. Gratulálunk
mindegyiküknek, jövőre nyerni megyünk!
Jakab Ágota

Író-Olvasó Találkozó
Október 13-án ellátogatott hozzánk Bognár Papp Irénke meseíró, költő. Ő
nagyhajmási származású, Bikalon élt a testvére. Könyvtárunkban
megtalálhatóak verseskötetei, mese füzetei. Akit érdekel, munkássága
olvashatja azokat! A gyerekek
örömmel fogadták Irénke néni
meséit, melyek előadásába őket
is bevonta. Meséinek mindig van
valóságalapja, mely köré szövődik
a történet. Költeményei közül is
bemutatásra került pár vers, de
ezek inkább felnőtt közönséget igényeltek volna. Kívánjuk Irénkének,
Irénke néninek, hogy még sok szép verssel, mesével örvendeztesse meg
értő közönségét!
Balogh Csilla
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Rosta Géza interaktív verses-zenés gyerekműsora
Október 28-án látogatott el hozzánk Rosta Géza, aki gitárkísérettel
gyermekverseket adott elő iskolásaink, óvodásaink közreműködésével.
Ismert költők, például Weöres Sándor verseit hozta el gyerekeinknek.
A majd egy órás közös
éneklés,
zenélés
nagyon jó hangulatban
zajlott, igazán élvezték
a gyerekek, de még az őket kísérő felnőttek is. Reméljük, hogy Rosta
urat üdvözölhetjük még körünkben! Köszönjük a megyei könyvtárnak
és a Bikali Nonprofit Kft-nek ezt a kiváló lehetőséget.
Balogh Csilla

CodeWeek

2016 október 15-23. között zajlott
immár negyedjére az EU tagállamokban az európai
programozás hete. Az előző tanévben még csak
belecsöppentünk a CodeWeek eseményeibe, idén
már bekerült az éves program tervbe. Az idei év
felfedezettje a QR-kód és a képregénykészítés lett. A
QR-kód jól hasznosítható volt játékos feladatokban,
de biológia összefoglalásban is. A képregénykészítő
(kódolj szöveget képpé) pedig a németórákat és az
olvasás órákat színesítette.
Iskolánkban 21 foglalkozás zajlott a Codeweek
keretében: játékos programozás info órákon, Lego
robotok programozása a 7.o.és a 8.o. egyik
csoportjának, info szakkörön Flappy-Bat játék
készítése az MIT Scratch programjával, a
másodikosok a szelktív hulladékgyűjtést kapcsolták a

kódoláshoz, német órákon és 3. és 4. osztályban
képregény készítése Pixtonnal, énekórákon zenei
ábécé felelevenítése másként, QR-kód föcin, bioszon,
osztályfőnökin. A nyolcadikosok a programozásról,
informatikusi
pályáról
hallhattak előadást a pécsi
Markcon cég képviselőjétől.
A
napköziben
pedig
délutáni mozizás keretében
lehetett
megnézni
(újranézni)
a
Wall-e
kalandjait.

Kőművesné Puchner Ildikó

Halloweenparty az iskolában
Másodszor rendeztük meg a felső tagozaton a Halloweenpartyt
október 28-án. Erre a rendezvényre már napokkal előtte
elkezdtünk készülni a DÖK-ös diákokkal és segítőikkel.
„Rettenetesen” jó dolgokat sütöttünk („levágott ujjak”, pókhálós
muffinok… ) Aznap a tanórák a halloween „szellemében”
zajlottak, pl.: magyar óra- rettenetes tollbamondás, matematikatökvérfogat számítás). Tanáraink is ehhez igazodva jelmezbe
öltöztek, így tartva meg órájukat. A délután jó hangulatban,
zenével, tánccal, jelmezes mulatozással telt el. Ismét tartalmas és
jó hangulatú nap volt, köszönöm mindenkinek, aki részt vett
benne!
„Boszorkányok márpedig léteznek!”
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Amikor a libáké a főszerep – Szent Márton nap
Az idei tanévben a tavalyihoz hasonlóan, nagy lelkesedéssel készültünk a Szent Márton napi iskolai rendezvényünkre.
November 10-én tartottuk megemlékezésünket a délután folyamán, iskolai keretek között, mellyel Szent Márton
emlékét idéztük fel, videót néztünk és közösen énekeltünk a gyerekekkel. Az elmaradhatatlan zsíros kenyér evés
után következett negyedikeseink előadása a tornaszobánkban, mely díszítését ezúton is szeretnénk megköszönni
Brandt Vincéné, Ibi néninek, aki idén hozzájárult új lampionjaink beszerzéséhez, ezzel is szebbé és jobbá téve az
iskolai hangulatot. Negyedikeseink, A libapásztorlány című előadása nagy sikert aratott a közönségnél. A méltán
learatott tapsvihar után az iskola udvarán égő tábortűz mellett gyújthattuk meg lampionjaink gyertyáit. Ezúton
szeretnénk megköszönni a település önkormányzatának, Miklós Balázsnak és a lelkes közfoglalkoztatottaknak a
segítséget. Előadásunkkal felléptünk a Mázai Márton napi rendezvényen is.
Nemes Kitti

Egyházi Hírek

Anyakönyvi hírek
Születés:

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.

Egyházi Hírek

Torma-Rózsár
Martin
Torma Péter
és
Torma –Rózsár Lilli
gyermeke
Gratulálunk!

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
Csibi Imre plébános: 0630/322-0690
Studer Zsófia: 0630/358-7564
Elhunyt:
Kiss Ferenc
Őszinte részvétünk a gyászoló
családoknak!
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Ha valaki még szeretne kiállítani a vásáron lehetősége lesz rá.

2016. november
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PUCHNER BIRTOK RENDEZVÉNYNAPTÁR
december
Advent az Élménybirtokon
2016. december 3. és 10. 10:00-15:00
Nyakunkon a karácsony! Adventi hétvégéinken kézműves foglalkozások
keretében készíthetsz az ünnephez illő ajándékokat szeretteidnek. Különleges
karácsonyi dekorálási és ajándék tippek mellé most eszközt és lehetőséget is
adunk, hogy kibontakoztathasd kreativitásod!
Jegyár: 1.600 Ft/fő
Gyerekeknek kedvezmény!
--Szilveszter 2016
2016. december 31. 19:00
Önfeledt mulatozás egész éjjel: welcome drinkkel, szilveszteri vacsorával, a
Wery Take zenekarral, tűzijátékkal, tombolával...
Búcsúztassa az óévet Bikalon: Válasszon kétféle vacsorahelyszín közül,
kóstolja meg fenséges szilveszteri ételeinket, zárja le a Puchner
Kastélyszállóban a 2016-os évet.
Felnőtt jegy a Lovagterembe (12 éves kortól): 14.000 Ft/fő
Felnőtt jegy a Múzsák termébe (12 éves kortól): 10.000 Ft/fő
Gyerekeknek kedvezmény!
A Lovagteremben felszolgált, a Múzsák termében svédasztalos vacsorával
várjuk. A jegyek átvételére és kifizetésére legkésőbb a program előtt 5
nappal van lehetőség.
---

Exkluzív ajándékutalványt kínálunk az ünnepekre!
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Karácsonyi ajándékutalvánnyal szerettei kellemes perceket, órákat tölthetnek varázslatos környezetben!
A tökéletes meglepetés a fa alá - ajándékozzon háromfogásos étkezéssel egybekötött fürdőbelépőt, vagy
Élménybirtok belépőt középkori tematikus parkunkba:
Felfrissülés csomag: Fürdőbelépő háromfogásos ebéddel vagy vacsorával, az étkezés mellé itallal
felnőtt részére: 4.900 Ft/fő

Belépő az Élménybirtokra felnőtt részére: 5.400 Ft/fő-től
A választott meglepetésről exkluzív, az ünnepelt nevére szóló ajándékutalványt készítünk, amit ön a megfelelő
pillanatban átadhat.
---

A programváltoztatás jogát fenntartjuk!
Részletes információk: www.elmenybirtok.hu , www.puchner.hu
Jegyrendelés: +36 72 459 546, 547
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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. november

A BIKAL NONPROFIT KFT SZOLGÁLTATÁSAI
szennyvízszippantás:
(ezek az árak csak Bikalon érvényesek)
lakossági:3.300Ft, közületi: 4.500Ft

Gázcsere: 3.800Ft
(nyugdíjasoknak és mozgáskorlátozottaknak
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 határidőminden hónap 20.
Megjelenik 300 példányban – a lap ingyenes. Szerkesztő: IKSZT Nyomtatás: Basámi Kft. Dombóvár
A megjelenő cikkek tartalmáért a kiadó nem vállal felelősséget.

