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Beköszönő
Andók Veronika: Tavasz van
Cseppen a jégcsap, olvad a hó,

Kacag a gerle, nevet a nap,

Csupasár dombon nincs takaró.

Fák ezer virágot bontanak,

Hófehér csokrok bújnak elő,

Tulipán kelyhén méhike zúg,

Belezendül a vén tölgyerdő.

Füvekkel fut a kis gyalogút.

Kis cinege szólal: Nyitnikék!

Leveles ágról lila virág

Ibolya nyitja is kék szemét.

Sóhajtja szélbe szép illatát.

Hazatér lassan minden madár,

Barik születnek földre égre:

Fészkénél újra párra talál.

Tavasz van, tavasz van, végre,
végre.

Testületi Hírek
1. A szennyvíz pályázattal kapcsolatban megtartott
fórumon a jelenlévők úgy döntöttek, hogy
kérdezzük meg a lakosságot a további teendőkkel
kapcsolatban. A kiküldött kérdőíveket kb. 100-an
küldték vissza. A visszaküldők 80 %-a nem
támogatta a pályázat benyújtását, így az
önkormányzat úgy döntött, hogy egy következő
kiírásra elkezdi a felkészülést, s egy tervező céggel
elindítja az előkészületeket.
2. A Képviselőtestület az Ifjúság utca végén
telekalakítást
végez.
Ennek
keretében
összevonásokat hajtunk végre, s átnevezéseket is
kezdeményezünk. Így a térképeken szereplő, az
Ifjúság utcát a Szabadság utcával összekötő utat
megszüntetjük.
3. Testületünk az Ifjúság utcában építési telkek
kialakítását kezdeményezte.
4.
Képviselőtestületünk
elkészítteti
az
önkormányzati
ingatlanok
(óvoda,
iskola,
polgármesteri hiv.) energetikai felmérését.

5. Önkormányzatunk úgy döntött, hogy
együttműködési megállapodást köt a környékbeli
településekkel a mecseki szénbányászat újraindítása
érdekében. Ezt a kezdeményezést Nagymányok és
Máza indította el, s kötelezettségvállalással nem jár.
6. A képviselő-testület döntött a civil szervezetek
2016. évi támogatásáról.
7. Testületünk megkezdte a falunap programjának
összeállítását.
8. Önkormányzatunk megvásárolja a Zrínyi u. 16.
szám alatti ingatlant. Ezzel tovább folytatja a már
elindított fiatalokat támogató programját. Ennek a
programnak a keretében felújítjuk a régi posta
épületét, s ezt a Zrínyi utcai ingatlant is még a nyár
végéig.
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Használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi
otthonteremtési kedvezményről
- A gyermeket nevelő, valamint a gyermeket vállaló nagykorú személy meghatározott
feltételekkel a központi költségvetésből vissza nem térítendő állami támogatást (a
továbbiakban: családi otthonteremtési kedvezmény) vehet igénybe használt lakás vagy
egylakásos lakóépület vásárlása vagy bővítése érdekében.
- A családi otthonteremtési kedvezmény az igénylővel közös háztartásban élő
gyermek után, valamint fiatal házaspár esetén
– meglévő gyermekeik számától függetlenül
– legfeljebb két gyermek vállalása esetén igényelhető.
A családi otthonteremtési kedvezmény a lakás vételárának megfizetésére vagy a
meglévő lakás bővítésének bekerülési költségére használható fel.
A családi otthonteremtési kedvezményt házastársak vagy élettársak kizárólag
együttesen igényelhetik.
A családi otthonteremtési kedvezmény Magyarország területén,
a) használt lakás vásárlása vagy
b) meglévő lakás – a kérelem benyújtásának időpontját követően megkezdett –
bővítése
céljából vehető igénybe.
A családi otthonteremtési kedvezménnyel megvásárolt lakásban kizárólag a támogatott
személyek szerezhetnek tulajdont. Házastársak és élettársak esetén a lakásban
mindkét félnek az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonnal kell rendelkeznie.
A lakás hasznos alapterületének el kell érnie
a) egy gyermek esetén a 40 négyzetmétert,
b) két gyermek esetén az 50 négyzetmétert,
c) három gyermek esetén a 60 négyzetmétert,
d) négy vagy több gyermek esetén a 70 négyzetmétert.
A családi otthonteremtési kedvezmény legmagasabb összege
a) egy gyermek esetén 600 000 Ft,
b) két gyermek esetén 1 430 000 Ft,
c) három gyermek esetén 2 200 000 Ft,
d) négy vagy annál több gyermek esetén 2 750 000 Ft.
A fiatal házaspár gyermekvállalásának teljesítésére előírt határidő egy gyermek
vállalása esetén 4 év, két gyermek vállalása esetén 8 év.
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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
Mázsár Réka
alpolgármester
06 30/534-7604
Borsi Viktor
képviselő
06 30/654-6804
Brandt Vincéné
képviselő
06 30/596-0528
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

PUCHNER BIRTOK RENDEZVÉNYNAPTÁR
MÁRCIUS
KISBÉKA JÁTSZÓHÁZA
Minden vasárnap 14:00-17:00
Kisbéka játszóháza várja a gyerekeket: csúszdával, labdamedencével,
trambulinnal, kiskonyhával és egyéb játékokkal. A játék alatt a gyerekeket
animátor felügyeli.
Jegyár gyerekeknek: 500 Ft/fő/30 perc
A programon való részvételhez előzetes bejelentkezés szükséges szombat
12:00-ig.
BALLAGÁS
A ballagás csupa izgalom, csupa készülődés és igazi fordulópont, igazi
ünnep, melyből a család apraja-nagyja kiveszi részét. Mi nemcsak egy
csodálatos helyszínnel, hanem ballagási menüvel és ajándék pezsgővel
emeljük az ünnep fényét. Így a család minden tagja a meghitt ünnepi
pillanatokra fordíthatja minden figyelmét!
Menüajánlat (tálszervizes)
A menü: házias húsleves tésztával, zöldséggel; sajttal töltött pulykamell
rántva; falusiasan töltött filézett kacsa; cigánypecsenye; sült fűszeres
burgonya; párolt rizs; grillezett zöldségek; kígyórétes; gyümölcssaláta.
B menü: tárkonyos szárnyas raguleves; marhapörkölt; rántott csirkemell;
hordós pecsenye savanyú káposztával; sörben pácolt sertéscsülök; galuska;
petrezselymes burgonya; zöldséges rizs; csokoládétorta; húzott rétes.
Menü ára (italfogyasztás nélkül): 3 800 Ft/fő
Menü ajánlatainkat választhatja korlátlan italfogyasztással is (ásványvíz,
üdítő, csapolt sör, folyó bor) 4 300 Ft/fő áron! Az ajánlat minimum 8 fő
jelentkezése esetén érvényes.
A ballagó diák éttermünk vendége!
A további részletekkel kapcsolatban keresse
Molnár Adriennt a +36 30 365 6131
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 Iskola hírei:
BOZSIK
Iskolánk az idei tanévben nevezett az intézményi BOZSIK programba. Az első és második osztályos fiúknak
heti két alkalommal van labdarúgó edzés. A gyerekek rendszeresen részt vesznek a körzeti tornákon is, ahol
Pécsvárad, Mecseknádasd és Hosszúhetény csapataival mérkőznek meg. Tanulóink ügyesen szerepeltek a
meccseken és élményekben gazdagon tértek haza. Hajrá srácok!

Német vers- és prózamondó verseny Szászváron
Február 12-én a szászvári Szent István Közösségi Házban rendezték meg a helyi iskola hagyományos vers- és
prózamondó versenyét. Hét településről összesen 54, iskolánkból 13 tanuló vett részt. Alsó tagozatos
résztvevők: Bocor Karina, Bakonyi Balázs, Hermann Sára, Wolf Lara, Gazda Inez és Pónya Panka Bíborka;
felkészítő tanáruk: Nemes Kitti. Felső tagozatos résztvevők: Czeichner József, Teninger Márk, Tulunger
Zoltán, Kleisz Fanni, Varga Ákos, Major Tímea és Cseke
Zsolt; felkészítő tanáruk: Gebhardtné Bacher Adrienn.
Bocor Karina (1. osztályos tanuló) az 1-2. osztályosok között
IV., Kleisz Fanni (7. osztályos tanuló) a 7-8. osztályosok
kategóriájában elmondott prózájával pedig 2. helyezést ért
el. Szeretnénk ezúton is köszönetet mondani a gyerekek
munkájáért és a szülők támogatásáért!
Gebhardtné Bacher Adrienn

Bendegúz NyelvÉSZ verseny
Február 12-én közel 14000 gyermek írta meg a NyelvÉSZ verseny iskolai fordulójának feladatlapját, köztük
iskolánk 5 diákja is. Közülük 4-en (Bőhm Boglárka 2.o., Bocor Karina 1.o., Mészáros Georgina 1.o., Fábián
Máté 1.o.) továbbjutottak a megyei fordulóba, amit Pécsen rendeznek meg. Felkészítő tanárok: Schullerné
Kniesz Márta (2.o.), Miklós Balázsné (1.o.).
Gratulálunk nekik és sok sikert kívánunk a versenyhez!

Farsang
Idén, február 13-án (szombaton) került megrendezésre a hagyományos iskolai farsang az egyházaskozári
tornateremben. Szinte az összes osztály közös produkcióval
készült, de idén is voltak, akik még egyénileg is beöltöztek.
A csoportos fellépők: I. hely: Bennszülöttek (1. osztály)
II. hely: Pingviniskola (2. osztály)
III. hely: Noé bárkája (3. osztály)
A helyezett osztályok egy-egy tortát kaptak, míg a győztes
elsősök egy egész napos belépőt is nyertek az Élménybirtokra a
Puchner Birtok felajánlásával.
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Egyéni fellépők:
I. hely: Sellő – Mészáros Georgina (1.o.)
II. hely: Boszorkány – Wolf Lara (3.o.)
III. hely: Szőlő - Pónya Panka Bíborka (3.o.)
IV. hely: Torta - Mészáros Fanni (2.o.)
V. hely: Süni és méhecske – Kolonics Benjámin (5.o.) és
Kolonics Dominik
Különdíjas: Postai csomag – Icha Zoltán (7.o.)
A zsűri által választott helyezettek és különdíjas nyereménye egyegy ajándékcsomag volt. Az I. helyen végzett pedig egy egész
napos családi belépőjegyet nyert az Élménybirtokra a Puchner
Birtok felajánlásával.
A gyerekek fellépése után következett az iskola dolgozóinak meglepetés produkciója: Különlegesen alakulat.
A helyszínen lehetőség volt szendvicsek, sütemények, üdítők és tombola vásárlására is. A tombolasorsolás a
fellépők eredményhirdetése után következett, ahol sok ajándék talált gazdára.
Köszönjük a Szülői Munkaközösség és a Diákönkormányzat munkáját!

Miklós Balázsné

2016. február 19-e: „Öltözz pirosba!”
2011 novemberében indult útjára a Szemem Fénye Alapítvány „Öltözz Pirosba!” elnevezésű országos
kezdeményezése, melynek során együttérzésük kifejezése képpen piros ruhadarabot, kiegészítőt ölthettek
magukra a résztvevők, és minimum 200 forint perselybe helyezésével támogathatták ezen a módon hazánk
első gyermekhospice házát, a pécsi Dóri Házat.
Iskolánk
3.alkalommal
vett
részt
a
kezdeményezésen, mely során 25 000 forintot
gyűjtöttünk össze a gyógyíthatatlan kis betegek
mindennapjainak
megkönnyítéséhez.
Ezzel
tanulóink nem csak együttérzésüket fejezték ki,
hanem jószívüket is. Köszönjük szépen!
Knieszné Virág Gizella
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Mocsoládia
Február 22-én Alsómocsoládon megtartották az első mocsoládiai
mesekonferenciát, amelynek célja megidézni és bemutatni azt az időszakot,
amikor a felnőttek még kértek és kaptak segítséget a meséktől életük jobbá
tételéhez, és ezt a tudást gyermekeiknek is átadták. Bocor Karina első
osztályos tanulónk nyitotta meg meséjével a rendezvényt, amivel korábban
első helyezett lett a területi mesemondó versenyen. Első előadóként Kovács
Ágnes és Nagy Magdolna mutatta meg, hogy hogyan bújik meg a mese a
mindennapjainkban, aztán pedig Agócs Gergely a hagyományok háza
munkatársaként beszélt a szövegfolklorról. Ezt követően megmutatták a
több mint 80 résztvevőnek a falu nevezetességeit. A napot Agócs Gergely
meséje zárta, mindenki megelégedésére.
Hermann Brigitta

Curie környezetvédelmi verseny
Alsó tagozatosok:
Az alsó tagozatosok már két éve vesznek részt ezen a versenyen,
mely három levelezős fordulót jelent. Havonta egy feladatlapot
kell kitölteni, ehhez az internet segítségét is muszáj igénybe
venni. Sőt, az anyukákra is szükség van. A harmadik osztályból
Csölle Tibor, Pónya Panka Bíborka és Tóth Ádám voltak a csapat
tagjai. A negyedik osztályból Borbáth Rita, Gazda Inez és László
Leila. Ők olyan ügyesen oldották meg a feladatokat, hogy tovább
jutottak a területi fordulóba Bonyhádra. Tíz csapat helyett az idei
tanévben 13 csapatot hívtak be a döntőbe, annyira jó eredmények
születtek. Itt egy hasonló lapot kellett kitölteni, mint korábban és egy kísérletet is elvégeztek. Végül a
negyedikesek az előkelő negyedik helyen végeztek, míg a harmadikosok kilencedikek lettek! Köszönet a
szülőknek! Gratulálunk a Tanulóknak! Sok sikert a továbbiakhoz!
Hermann Brigitta
Felső tagozatosok:
A felső tagozatosaink az idei tanévben is szép számmal neveztek
be a Curie Környezetvédelmi
Emlékversenyre.
A
3 levelezőfordulón a felsősök közül 4 csapat jutott tovább a
területi döntőbe, melyet 2016. febr. 14-én rendeztek Bonyhádon.
A gyerekek számot adhattak a környezetvédelemmel és a nemzeti
parkjainkkal kapcsolatos ismereteikről. A döntőben 5. helyen
végzett Tóth Roland, Weich Bence, Fodor Bercel csapata, a 6.
helyen Horváth Balázs és Tulunger Zoltán hatodikos tanuló, a 7.
helyen pedig az ötödikesek csapata Székely Ábel, Kun Dániel,
Pap Milán végzett nagyon szoros pontszámmal. A nyolcadikosok
korosztályában Cseke Zsolt, Lukács Balázs és Urbán Alexander a 6. helyet szerezték meg. Gratulálunk az
elért eredményeikhez!
Rózsa Józsefné
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Március 15: Alsó tagozaton:
Iskolánk egyik hagyománya, hogy a márc. 15-i ünnepséget
nem az intézményünkben, hanem falunk központi parkjában
tartjuk az óvodásokkal közösen. Annál a kopjafánál, mely a
falu egykori 48-as áldozatainak állít emléket. Zászlókat
lobogtatva, ünnepi hangulatban vonultunk a falu parkjába. A
kopjafánál először a Himnuszt hallgattuk meg. Elhangzott a
12 pont, a Nemzeti dal. Az ismert refrént a „tömeg” együtt
harsogta. Pónya Panka klarinétjátékával emelte az ünnep
színvonalát. Lányok piros-fehér-zöld ruhában a „Tavaszi
szél” vizet áraszt c. dalra táncoltak. Az ünnepség a Szózat
elhangzásával zárult. Végül az óvodások és az iskolások a
kopjafa körül elhelyezték a saját maguk által készített nemzeti színű zászlókat.
Schullerné Kniesz Márta
Felső tagozaton:
Az 1848-as eseményekre emlékeztünk március 10-én,
csütörtökön az egyházaskozári tornateremben. A felső
tagozaton idén a 6. osztályosok „Mióta piros, fehér, zöld?”
címmel adtak elő egy rövid színdarabot, mely szemléltette az
1848. március 15-i történések egy részét. A történelmi
pillanatok felelevenítése egy utcai jelenettel kezdődött és
egészen a városházáig vezetett, ahol elfogadták a nép
követeléseit, a 12 pontot. A kornak megfelelő öltözetben
előadott, témához kapcsolódó zenével és videóval kísért
előadás mind a felső tagozatos tanulók, mind a megjelent
vendégek körében nagy sikert aratott. Büszkén gratulálunk az
osztálynak munkájukért és szereplésükért!
Gebhardtné Bacher Adrienn

Jótékonysági bál
2016. február 27-én került megrendezésre a Hegyháti Általános Iskola és AMI Egyházaskozár-Bikali
Tagintézményének Szülők - Nevelők Jótékonysági Bálja, mely az idei évben is nagy sikert aratott. A bál
megrendezésében a szülői munkaközösség, az iskola tanári kara és a DÖK is aktívan részt vett.
A programok között szerepelt:
 Az első osztályosok tánca, melyre a gyerekeket a Kapronczai Alapfokú Művészeti Iskola
tánctanára, Pomaházi Tamás készített fel.
 Magyaregregyi Hagyományőrző tánccsoport színvonalas műsora
 Nagyhajmási Country Tánccsoport előadása
A zenét a Perfect Slágerzenekar szolgáltatta.
Ezúton is szeretnénk megköszönni a bálon fellépőknek a fergeteges előadásaikat, valamint a Perfect
Slágerzenekarnak, aki a bál zenei hangulatáról gondoskodott az est folyamán. Továbbá köszönetünket
fejezzük ki mindazoknak, akik anyagi hozzájárulásukkal, belépőjegy vásárlásával vagy tombolatárgy
felajánlásával támogatták a Jótékonysági bálunkat. Külön szeretnénk megköszönni a Bikali Önkormányzatnak
és az Egyházaskozári Önkormányzatnak, akik 50-50 ezer forinttal, valamint a Tófűi Önkormányzatnak, aki
20 ezer forinttal járult hozzá a bál bevételéhez.
A Szülői Munkaközösség a bálból befolyó összeggel - mely közel 400 ezer forint - az iskolás gyermekek
osztálykirándulását, a gyereknapot és egyéb programokat szeretne támogatni.
Szülői Munkaközösség
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Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2016/2017. tanévre történő általános iskolai
beíratásokra az alábbi időpontokban kerül sor a
Hegyháti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Egyházaskozár-Bikali Tagintézménye
2016. április 14. csütörtök: Bikal
8.00 órától 18.00 óráig
2016. április 15. péntek: Egyházaskozár
8.00 órától 16.00 óráig
Tanköteles korú gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye
szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.
Szükséges dokumentumok:
- lakcímkártya
- gyermek taj kártyája
- óvodai szakvélemény
- születési anyakönyvi kivonat
- nyilatkozat a gyermek felügyeleti jogáról
- Nek adatlap az okmányirodából

Nagyon fontos!
1. Ha gyermeknek van személyi igazolványa, akkor állítanak csak ki NEK adatlapot az okmányirodában.
(diákigazolvány igényléséhez szükséges)
2. Ha nincs személyi igazolványa, először csináltatni kell! Ehhez mindkét szülő jelenléte, valamint
a kiállításhoz a dokumentumok (születési anykönyv...) is szükségesek.
3. Ha egyik szülő nem tud menni, akkor egy hozzájárulási nyilatkozatot is ki kell tölteni és el kell vinni
magával a szülőnek. (hozzájárulási nyilatkozatot az iskolában tudunk biztosítani)
Intézményünk beiskolázási körzete: Bikal, Egyházaskozár, Tófű, Hegyhátmaróc, Szárász
Az Nkt. 72. § (2) bekezdése szerint a szülőt továbbra is megilleti a nevelési-oktatási intézmény szabad
megválasztásának joga, amellyel élve gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének
megfelelően, saját vallási, világnézeti meggyőződésére, nemzetiségi hovatartozására tekintettel szabadon
választhat iskolát.
Más körzetből érkező tanulóink számára a bejárási lehetőség biztosított.
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Új esély a munkaszerzésre érettségivel, második szakmával, esély a
munkáltatóknak a minőségi munkaerő létszámának növeléséhez.
Ehhez kínál segítséget a Dr. Ámbédkar Iskola felnőttképzési programja.
A szeptemberben induló érettségit adó esti képzésre azok jelentkezhetnek, akik elmúltak 16 évesek,
elvégezték az általános iskolát, és vállalják a heti 3 napos délutáni oktatást. A tanulmányi idő 2 évre
csökken annak, aki rendelkezik iskolarendszerű oktatás keretében megszerzett szakmunkás
bizonyítvánnyal, illetve befejezett középiskolai 10. évfolyammal.
A helyi munkaerő piaci igényekre támaszkodva két szakképzés is indul szeptemberben. Szociális
gondozó és ápoló, illetve ipari gépész lehet az, aki elvégzi az államilag elismert OKJ-s képzést. Mindkét
szakképzés 2 éves, esti munkarendű, heti 3 napos oktatással, melyből egy nap délután a szakmai
elmélet oktatása, két nap a gyakorlat külső cégeknél. A gyakorlat időszakára tanulószerződés és
bérezés jár, s közben a tanuló munkahelyi körülmények között tanulhatja a kerettantervben
meghatározott szakmai gyakorlati fogásokat. A gyakorlati képzőhely akár a saját munkahely is lehet!
A szakképzésekre 2016. április 30-ig azok jelentkezését várjuk, akik betöltötték 16. életévüket, és
maximum egy, nappali rendszerű oktatás keretében szerzett szakmájuk van, vagy elvégezték a
középiskola 10. évfolyamát. Jelentkezni lehet érettségivel, vagy akár diplomával rendelkezőknek is,
korhatártól függetlenül.

Minden képzés tandíjmentes!
Jelentkezés:
- személyesen a Könyvtárban, nyitvatartási időben, vagy a Dr. Ámbédkar Iskolában (7342 Mágocs,
Szabadság u. 7.), hétfőn és csütörtökön délután 16 órától 19 óráig,
- telefonon a 06-30/755-0994 telefonszámon,
- valamint az ambedkar@magocs.hu e-mail címen.
Az osztályokat megfelelő létszámú jelentkező esetén tudjuk indítani.

VÉRADÁS
Ideje: 2016. április 21-én 9-12 óráig
Helye: Bikali óvoda

Adj vért, és ments meg 3 életet!
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A Bikali Német Nemzetiségi Önkormányzat
NYELVVIZSGA
pályázatot hirdet.
Pályázhat községünk minden lakója, aki 2016. évben német nyelvből alap-, közép- vagy felsőfokú
nyelvvizsgát szerez.
Az elnyerhető támogatás:
alapfok: max. 7.000 Ft.
középfok: max. 15.000 Ft.
felsőfok: max. 25.000 Ft.
Előnyt jelent a német kultúra, művészet és hagyományok területén végzett eddigi tevékenység.
Pályázni folyamatosan, egész évben lehet a nyelvvizsga fénymásolatának és a pályázó német nyelven megírt
önéletrajzának egyidejű benyújtásával.
A pályázatok elbírálása folyamatosan történik.
Pályázatok benyújtása:
„Nyelvvizsga pályázat”
Bikali Német Nemzetiségi Önkormányzat,
7346 Bikal Zrínyi u. 2.
A német önkormányzat a pályázati kiírás megváltoztatásának jogát fenntartja!
Kedves Bikaliak!
Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2015-ös évben a SZJA 1%-ából 387.867Ft felajánlás érkezett az
Alapítvány számlájára. A felajánlást vastagbélrákszűrés finanszírozására, és orvosi, valamint informatikai
eszközök vásárlására fordítottuk.
Jövőben is kérjük segítségüket, hogy mi is segíthessünk.
Kiváló Tisztelettel,
Bikal Egészségéért Alapítvány Kuratóriuma

Tájékoztató a tavaszi lomtalanításról!
A Dél-Kom Nonprofit Kft. ez évben is megrendezi Bikal területén a lakosság részére térítésmentes tavaszi
lomtalanítási akcióját. Cégünk a lomok elszállítását az alábbi időpontban végzi:

2016. május 27. – péntek.
A hulladékot az adott napon reggel 6 óráig kell kihelyezni a gyűjtőjárat számára úgy, hogy a tisztaság
megóvása érdekében a szóródó anyagok gyűjtődobozokba vagy zsákokba kerüljenek.
Az akció során nem helyezhetők ki a következő anyagok:








Építési törmelék,
Állati tetemek,
Zöldhulladék,
Veszélyes hulladék,
(akkumulátor, gumiabroncs, növényvédőszeres-festékes dobozok, stb.)
Elektronikai hulladék.
(TV, hűtőszekrény, stb.)
Dél-Kom Nonprofit Kft.
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Kedves Bikaliak!
Közeledik a tavasz, a veteményezés ideje.
A Faluszépítő Egyesület új kezdeményezésbe szeretné bevonni az érdeklődőket.
Elképzelésünk szerint ősszel rendeznénk egy "tökös" napot. Ehhez az előkészületeket már most el kell
kezdenünk.
Akinek a kertjében van hely és természetesen szívesen teszi, termeljen tököt. A faluszépítők korlátozott
mennyiségben tökmaggal tudják támogatni a termelőket.
Magigényt a következő telefonszámon lehet jelezni: +36 30 5497931
Minél többféle termést tudunk produkálni, - lopó, kolbász, kobak, dísz, faragható, sütőtök stb. - annál színesebb
lesz az őszi kavalkád.
A "tökös" nap részletes programja még kidolgozás alatt van. Biztosan összemérjük, kié a legnagyobb, a
legérdekesebb termés, aztán tökös ételek, tökfaragások is készülhetnek. Az ötletekre nyitottak vagyunk, várjuk a
reagálásokat. Bízunk a bikaliak aktivitásában.
Mázsár Lászlóné
egyesületi vezető

Svábbál
A Bikali és Egyházaskozári Német Nemzetiségi Önkormányzat szeretettel hívja és várja a bálozni vágyókat
2016.04.16-án 20.00 a Puchner Kastély konferencia termében tartandó Svábbálra.
A talpalávalót az UNTERROCK zenekar biztosítja.
BELÉPŐ: 1.500.-FT
Jegyelővétel és asztalfoglalás: Percz Lídia: 06 20/775-8279 és Szolga-Csernik Erika: 06 30/435-9851

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
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 KOMLÓ Városháza 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
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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.: 06 30/ 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

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: április 20.
Megjelenik 300 példányban – a lap ingyenes. Szerkesztő: IKSZT Nyomtatás: Basámi Kft. Dombóvár
A megjelenő cikkek tartalmáért a kiadó nem vállal felelősséget.

