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Beköszönö
Kedves Bikaliak!

Újságunk második oldalán
olvashatják az idei falunap tervezett
Láttam a napot, súgta a szélnek:
Várnak a tavak, csónakok, stégek. programjait. A részletes programról
És tényleg a táblán virul egy szó, júliusban értesíteni fogjuk falu lakóit.
Csupaszín betűkkel: VAKÁCIÓ!
Két hónap napfény vár ránk a
nyárban,
Kószálunk vígan viruló tájban,
Hűsítő tavakra, strandokra
járunk,
Nincs is ilyenkor boldogabb
nálunk.

Továbbra is várjuk a jelentkezőket a
’Mutasd meg Magad!’ rendezvényünkre.
Bízom benne, hogy a Civilek Napján
ismét alkalmam lesz a szervezetek
vezetőivel és minél több tagjával
találkozni, beszélgetni!
Üdvözlettel,
további szép nyarat kívánva:

Studer Imre, polgármester

Testületi Hírek

Read more:
1. Bikal Község Önkormányzat Képviselő-testülete
http://www.operencia.com/versek
úgy
határozott, hogy kilép a Hegyhát Észak
Térségi
Egyesületből.
/nyari-versek#ixzz1xxgtROPF
A képviselő-testület felhatalmazza Studer Imre
polgármestert
a
kilépéshez
szükséges
jognyilatkozatok megtételére.

2. Bikal Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a Hegyháti ÁMK Egyházaskozár – Bikali Általános
Iskolájában tanuló, jó eredményt elérő diákok év
végi jutalmazására a következő támogatásokat
fordítja:
-64.000Ft az iskola által pályázati úton kiválasztott
gyermekek jutalom-kirándulására
- 60. 000 Ft jutalomkönyvek vásárlására

5. A polgármester és dr. Markó Gábor körjegyző
június 14-én Pécsett aláírták a szennyvízpályázat
hiánypótlásra benyújtott dokumentumait.
6. Bikal is csatlakozott a ’Minden gyerek lakjon jól’
alapítvány akciójához. Ennek keretében a rászoruló
családok tavasszal vetőmagot kaptak és júliusban az
élőállatok is kiosztásra kerülnek.

7. A NÉMET ÖNKORMÁNYZAT ÉS DR. FEKETE
LÁSZLÓ HÁZIORVOS közös szervezésében
júniusban elindult a ’LABORJÁRAT’, amely a
mágocsi labor-rendelőbe szállítja a betegeket. A
részletekről a háziorvos értesíti a betegeket.
…………………………………….
Közkívánatra idén is
Mutasd meg Magad!
3. Bikal Község Önkormányzat Képviselő-testülete
A
Bikali
Német
Önkormányzat ismét meghirdeti a
egyetért azzal, hogy – amennyiben erre a
jogszabályi környezet lehetőséget ad – a 2012/2013- bikali Mutasd meg Magad Fesztivált. Jelenlegi
bikali, illetve bikali kötődésű (hajdan volt bikali,
as tanév első napja a Hegyháti ÁMK-ban 2012.
bikali rokonok stb.) előadók jelentkezését várjuk.
augusztus 27. napja legyen.
Életkori, kategóriabeli megkötés nincs.
Jelentkezni
július
10-ig
lehet
a
német
4. Studer Imre polgármester részt vett az 1. Tóparti
önkormányzat tagjainál.
Gyereknap rendezvényen. Ezúton is köszöni a
Feller Henrik 0630/518-6525
szervezők munkáját.
Mühlbert István 0670/614-0420
Percz Lídia 0630/911-9623
Studer Imre 0630/233-6767
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FOGADÓÓRÁK
(más elfoglaltság esetén
a fogadóóra elmarad.
Ezért szíves
elnézésüket kérjük!)
Studer Imre
polgármester
szerda
16:00 – 17:00
Feller Henrik
alpolgármester
hétfő
18:00 - 19:00

ELÉRHETŐS É GE K

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

POLGÁRMESTERI
HIVATAL
DOLGOZÓI
dr. Markó Gábor
körjegyző Bikal:559-018
Kozár:459-101/ 13-as
mellék
Kubik Béláné ig. előadó
559-018
Lőbel Marianna
adóügyi e. 459-205
Ügyfélfogadás:
Hétfő-Csüt.: 8:00-16:00
Péntek: 8:00-12:00
Pénztári nyitva tartás:
Hétfő.: 8:00-15:30
Péntek: 8:00-11:00

JÚLIUS 28. SZOMBAT
12:00 ebéd
14:00 órától kulturális és szórakoztató műsor a színpadon
fellépnek:
- biklai óvodások
- az iskola német gyermek tánccsoportja
- Schwäbische Füße bikali felnőtt tánccsoport
- vidám zenés revü műsor (slágerek-operett-nóta)
- Igrice citerazenekar
- Mázai Fúvószenekar
kísérő programok:
- ugrálóvár
- trambulin
- élő-csocsó:
csapatok jelentkezése:
Hegyi Imre 70/618-0219 júl. 13-ig
- hennafestés
- kiállítások
ESTE BÁL
- kézműves-vásár
- este Mutasd meg Magad! régi és új fellépőkkel
Tudnivalók az ebédről: A bikaliak részére az INGYENES jegyeket eljuttatja az
Önkormányzat. Amennyiben vidéki vendégeiket szeretnék vendégül látni a
falunapon egy ebédre, 300Ft-ért vásárolhatnak jegyet a hivatalban július 1.-július
20. között.
A képviselőtestületek soron következő nyilvános ülései
( az időpont változtatás jogát fenntartjuk)
Bikal Község
júl. 9.
aug. 13.
szept. 10.
okt. 8.
Képviselőtestülete
17 óra
17 óra
17 óra
17 óra
Német
Önkormányzat

júl. 4.
17 óra

aug. 6.
17 óra

szept. 3.
17 óra

okt. 1.
17 óra

Civilek Hangja –Nyugdíjasok és Faluszépítök
Kedves Tagtársaim, Kedves olvasóim!
Ígéretemhez híven próbálom leírni a kedves együtt töltött napok emlékeit 1995-től. Igaz,hogy
a helyszűke miatt mindent nem lehet, de a legemlékezetesebb pillanatokat,kiemelkedő
eseményeket igyekszem papírra vetni... A naplókat végig lapozva és összegezve, magam is
meglepődtem a sok és kedves együtt töltött emlékeken.
1./ Először a gyógyfürdők látogatásáról röviden:105 alkalommal szerveztünk kirándulást:
Zalakaros, Nagyatád, Igal, Tamási, Csokonyavisonta, Kaposvár, Harkány, Agárd, Szigetvár,
Magyarhertelend fürdőire...Összesen: 3.288 fő vett részt ezen alkalmakkor! Nyugdíjasaink
nagyon jól érezték mindig magukat, szerették ezeket a kirándulásokat... Az otthoni gondokat
feledve, sokat beszélgettünk. Nem egy alkalommal dalra is fakadtak csengő hangú nótafáink...
Ha Simics mami, Mészáros Jucika énekelni kezdtek a medence egyik sarkában, hamarosan
odasereglettünk és mindnyájan bekapcsolódtunk a nótázásba, sőt más csoportok - hasonlóan
vidám tagjai - is velünk énekeltek.. Más alkalommal Gazsikánk meséit hallgattuk áztatás
közben. Hazafelé tartva szintén a nagy mesélő Gazsikánk szórakoztattatott bennünket, vagy
ismét dalra fakadt a társaság. Gáspárunk mesélőkéje "kifogyhatatlan" volt. Kedves, közvetlen
egyénisége mindmáig nagyon hiányzik.. Általában minden évben egy alkalommal a
fürdőzéseinket vidám zenés-táncos vacsorával zártuk. Igen kedves emlékek fűznek
ezekhez is bennünket: Takács Éva nénink és Nánási Mariskánk kedves énekei a zenekarok
kíséretével, emlékezetesek... Sokszor felidéztük beszélgetéseink során Sz.Nándor bátyánk
esetét az igali cigányzenekarral.
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Ugyanis Ő egy tele étterem közönsége előtt egyedül
elénekelte "A pécsváradi fenyves erdők aljában c."
gyönyörű nótának mindhárom versszakát, amelyet csak
kevesen ismernek Ezt az élményét Nándor bácsi a sírba
vitte magával és nem tudott ezután kirándulni velünk...
Nekünk is örökre itt maradt szívünkben ennek az estének
a szívbemarkoló élménye,csodálatos emléke.... Ezen
gyógyfürdők látogatása a megnyugvást, fél gyógyulást
jelentett-jelent számunkra. 2003-tól kezdődően az
Önkormányzat 4 fürdő bérlettel támogat bennünket a
helyi Puchner Kastély élmény fürdőjében. Így a
gyógyfürdők mellett ez a lehetőség is rendelkezésünkre
áll, amelyet évente mintegy 70-80 fő nyugdíjasunk vesz
igénybe. A kastély " ajándéka", hogy ezt a bérleti
lehetőséget csoport-bontásban használhatjuk.
2./A gyógyfürdők látogatása mellett igyekeztünk
minden évben KIRÁNDULÁSOKAT szervezni: 1995ben Kakasd-Szekszárd volt a cél. Délelőtt meglátogattuk
a Művészetek Házát, Bor kutat, majd a Gemenci
Múzeumot, lovardát. Itt a bátrabbak lovagolhattak,majd a
kisvasúton
a
gemenci
erdő
szépségeiben
gyönyörködhettünk. A délelőtt folyamán a Borkútnál
fogyasztottuk el a tízórait Eközben U.Magdika
megszólalt:" Jaj be kell vennem a gyógyszeremet, ugye
lehet inni valamelyik csapról?" IGEN - volt a válasz .
Magdika megengedte csapot,bevette a gyógyszerét, ivott a
poharából( amit a pincérek már előkészítettek) de azonnal
hangosan fel is kiáltott: Gyerekek ez nem víz, hanem bor!
Igen mert a borkútnál az egyik csapból fehér, a másikból
vörös bor folyt. (Ahogy azt előre megrendeltük!?...)
Mindenki megkóstolta mind két fajtát, derültünk a mókás
fejleményen, nagyon jó volt a hangulata csapatnak. A
napot zenés vacsora zárta egy kedves szekszárdi családi
pincénél. Jóleső volt a családias fogadtatás (pálinka, bor,
kávé, pogácsa, finom kakaspörkölt, a pincében
borkóstolás! ) Ének , tánc, igazi jó hangulatos este... A
következő évben is Szekszárdra látogattunk: Városháza,
könyvtár, Borkút, sétahajózás a Dunán, majd a Decsitájház megtekintése. Este ismét családias zenés vacsora a
már említett kedves családi pincénél( 60 fős a
kapacitásuk!) Ezt követő évben Ópusztaszer volt a
kirándulásunk első állomása, majd hazafelé Szeged
nevezetességeit is érintettük... Sok látnivalóval,
meglepetéssel, szépségekkel bővültek ismereteink:
Szegeden délután tettünk nagy sétát (Dóm-tér stb.) Este
Mélykúton vacsoráztunk, ahol a közös tánc és éneklés
sem maradhatott el. Igen emlékezetes a Balatoni
körutunk: Keszthelyi Kastély, Tavas barlang, Badacsony,
Sétahajózás a Balatonon, a Tihanyi Bencés Apátság
megtekintése, majd Balatonfüreden a Hordócsárdában
zenés vacsora. Huczek Gyurikánk volt az egyik kedves
pincérünk..-- Nagy körút volt a Zirc, Pannonhalma,
Velencei út is. A Zirci könyvtár, Múzeum, templom
megtekintése, majd Pannonhalma. Jó
pihenőnek
bizonyult a fárasztó út után az Agárdi gyógyfürdő és az
esti Nádas éttermi zenés vacsora!... A zenekar igen csak
kitett magáért. Hiszen este 10 órakor még olyan forró volt
a hangulat, hogy a zenekar nem akart bennünket
elengedni, mi pedig alig akartunk hazaindulni abból a
messzeségből.. --Mindenkinek tetszett a: Máriagyűd,
Siklós, -Harkányi fürdés, majd Villány nevezetességeinek
megtekintése A Bormúzeum, a pincesorok, .majd a nagy
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ráadásként az ízletes és emlékezetesen feltálalt vacsora
Fülemüle csárdában...A pincében legalább hat fajta bor
kóstolásával zártuk a napot. A zenészek a buszig kísértek
bennünket, mint egy lakodalomban!...... Olyan jól éreztük
magunkat, hogy ezt az utat még kétszer megismételtük!!! - Csodás volt a Budapesti utunk is: Megnéztük a Mátyás
templomot, az Országházat, a Hősök terét stb., majd a
szentendrei ebédünk után, hajókáztunk a Dunán egészen
Visegrádig. Onnan vettük aztán hazafelé az utat. Persze
azért Dunakömlődön megettük a finom babgulyásunkat
pogácsa
kísérettel.
Egyik
nagyon
emlékezetes
kirándulásunk volt a székesfehérvári utunk. Múzeumok, a
város nevezetességei, a Velencei hajókázás után igen
jólesett az Agárdi gyógyfürdőbeni pihenés. A vacsora
Abán volt előkészítve kellemes családias légkörben
hangulatos zenei kísérettel. Az abai piacon a lányok finom
dinnyét vásároltak. Hazafelé megvicceltük őket, mert a
dinnyéknek
"nyoma
veszett".?...Szegény
Gézámat
gyanúsították, pedig az fáradt volt és átaludta az utat
Dalmandig... A sztoriból született aztán egy mókás
csasztuska amely arról regélt,hogy "a fránya dinnyék tökké
alakultak"zz,
majd
ebből
született
aztán
a
TÖKTÁNC,amelyet nagy sikerrel táncoltunk a soros családi
estünkön.. A körtánc elején
B.Ferink vitte a
"TÖKLÁMPÁST" Ennek az estének a videóját még egyszer
elő kéne kotorni valahonnan!!!???
Sokfelé jártunk még. Sok- sok felejthetetlen élményben volt
részünk. Pl. Villányban több alkalommal, Mesztegnyőn
(rétesfesztivál!), Harkányban, Veszprémben, Mohácson,
Mecseknádasdon stb. 650 fő vett részt ezeken a
kirándulásokon!... 2000-ben 6 fő 8 napos Harkányi
üdültetésben részesült. 2008-ban 10 fő Mohácson 3 napos
kirándulásban vett részt. E 3 nap csodálatos családias
hangulatban,
tartalmas
programokkal
telt
el.(Horvátországi, Abaligeti Gemenci kirándulások stb.)
-- Kirándulást szerveztünk a rk.egyházzal közösen is.2 db
volán busszal mentünk zarándokútra (4 faluból!)
Bakonybélre.. Ezekben az utazásokban nagy segítséget
kaptunk a Volántól. A jó kapcsolataink révén 8 éven
keresztül
mindenhova
90
%-os
kedvezménnyel
utazhattunk. Csak egy példát említve: A BudapestVisegrádi kirándulásunk Volán busszal "csak" 21.060.-Ft-ba
került. Igen jelentős összegeket takaríthattunk meg ennek
révén a nyugdíjasaink számára.
3./A Pécsi Nemzeti Színházat látogattuk l6 alkalommal
567 fő részvételével! Munkácsi M. kiállítást néztünk meg
Kaposváron 26 fővel. Az előadások sora: Mágnás M., Rigó
Jancsi, Csárdás Királynő, Gül Baba, Viktória, Cirkusz
Hercegnő, Víg Özvegy, Macskafogó, Leányvásár stb.
Ezen együtt töltött napok,órák, élmények fejelhetetlenek
mindnyájunk számára. Ezek is erősíthették bennünk azt a
szoros egyé- tartozást, amely a mi nagy családunkat
jellemezte az elmúlt sok-sok év folyamán Ezúton köszönöm
MINDNYÁJATOKNAK, hogy segítettetek bennünket ezen
a
fáradságos,
mégis
nagyon
értékes
úton.
A következőkben az itthon történtekről szeretném a
naplómban leírtakat elmondani, hogy ezen szép emlékeket
felidézzük és közösen-Veletek együtt is - emlékezzünk
ezekre a csodálatos történésekre! Hiszen mindez VelünkVeletek történt meg és folyamatosan erősítette az egymás
iránti szeretetet és megbecsülést.
Bikalon 2012.junius 11-én
Szeretettel: H.Marika klubvezető (és Feri bá.)
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Az iskola hírei
Nemzeti összetartozás napja
Június 4-én, a nemzeti összetartozás napján iskolásaink is megemlékezést tartottak. Ebben az évben a világban
szétszóródott híres magyarokkal ismerkedtünk. Megdöbbentő volt látni, hogy milyen sok helyen élnek
magyarok, és milyen messze viszik hazánk jó hírét.
Harry Potter- nap
Június 4-én, hétfőn az egyházaskozári iskola egy napra Boszorkány-és varázslóképzővé változott. A tanulók és a
tanárok a sikeres Harry Potter könyvekből megismert szereplők bőrébe bújtak. A nap folyamán kviddics
meccsen mérhették össze ügyességüket az osztályok, majd egy varázslóképzőhöz méltón csodás tanórákon
vehettek részt a nebulók. Itt megismerkedtek a tenyérjóslás, a gyógynövények és a csodás lények világával. A
nap jó hangulatban telt, délután mindenki seprűre pattant, és haza repült…
Zamárdi kirándulás
Az idei tanév második félévében pályázatot hirdettünk a tanulók közt,
melynek nyereménye egy egynapos kirándulás volt a Zamárdi Kalandpakba.
A pályázat feltételei között szerepelt, hogy a pályázó nem ronthat a félévi
tanulmányi eredményéhez képest, illetve kiemelt figyelmet fordítottunk
az iskolai magatartásra, viselkedésre. A nyertes pályázók nevét a Harry
Potter nap végén hirdettük ki, 18 diákunk örülhetett a jutalomútnak. Június
8-án került sor a nagy kalandra, a részt vevők jól érezték magukat, rengeteg
élménnyel eltelve tértek haza. A jutalomút a
bikali és az egyházaskozári önkormányzatok jóvoltából valósult meg, a kísérők Weisz Kornélia és Studer Imre
polgármesterek voltak.
Társastánc bemutató
Június 9-én rendeztük az év végi táncgálánkat az egyházaskozári tornateremben, ahol iskolánk társas táncosai
tartottak bemutatót. Minden tanuló tudását megcsodálhattuk. A táncgála után vehették kézbe bizonyítványaikat
táncosaink.
Cimea kupa az alsó tagozaton
Június 13-án, immár 25. alkalommal rendeztük meg a Cimea kupát iskolánkban. Az éppen folyó Európabajnokságra tekintettel vegyes összeállítású csapatainkat az ott részt vevő országokról neveztük el, így a
németek, az angolok, a portugálok és a spanyolok mérkőztek meg egymással. A mi Európa- bajnokságunkat
Németország nyerte, majd Portugália, Anglia és Spanyolország következett. A legjobb kapus Weich Bence, a
legjobb mezőnyjátékos Fábián Gábor, a gólkirály Icha Zoltán, a legjobb hátvéd Darai Gábor és a
legsportszerűbb játékos Lukács Balázs lett. Köszönjük Studer Imre tanár bácsinak a szervezést és a kupa
levezénylését, Németh Zsolt nyolcadik osztályos tanulónak pedig a hangosításban nyújtott segítséget.
Nyári táborok
Iskolásainknak nyáron sem kell nélkülözniük egymás társaságát, ugyanis különböző táborokban van
lehetőségük részt venni. Rögtön a tanév végét követően Sikondára megyünk Makai Valéria tanító nénivel és
Nyírő Roland tanító bácsival. A tavalyi nagy sikerre való tekintettel idén is lesz múzeumi tábor Kőművesné
Puchner Ildikó tanárnő vezetésével.
Július hónapban a Sásdi kistérség gyerekesély programjának
szervezésében lesz táborozás Bikalon, a hat hetes táborból iskolásaink két hetet tölthetnek el. Augusztus elején
a katolikus hittanosoknak lesz tábor a bikali plébánián Studer Zsófia szervezésében.
Május-június havi versenyeredményeink
Május hónapban alsósaink a Mágocsi területi matematika és magyar versenyen vettek részt. A versenyen
induló tanulóink: Csernik Barbara, Ládás Máté, Teninger Márk, Tóth Roland, Fodor Bercel, Tulunger Zoltán,
Lovas Martin, Kertész Benedek, Vajdle Barnabás, Rézműves Tamás, Icha Zoltán, Major Tímea, Fazekas Márk,
Pónya Bonifác és Lukács Balázs voltak. Kiemelt helyezést értek el magyarból: Csernik Barbara 3., Tóth
Roland, Fodor Bercel 4. hely. Kiemelt helyezést értek el matematikából: Tóth Roland 2.,Pónya Bonifác 3.
hely.
az oldalt szerkesztette: Nyírő Roland
BÚCSÚZÓ BIKALI NYOLCADIKOSAINK

Szalai
Krisztián

Nagy
Bérces
Mühlbert
Mercédesz
Mátyás
Máté

Németh
Zsolt

Szabó
Máté

Bodó
Péter

Katyi
Dominik
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Egyházi hírek

2012. június

Rendezvénynaptár

június 23.
Civilek Napja
„A gyötrődés, az éjjel–nappal való sírás csak tönkretesz, de ha közben imádkozni
július 28.
sikerül mégiscsak végre, megnyugszunk és fölszáradnak a könnyeink!” (Csorba István)
Falunap
augusztus
18.
KATOLIKUS EGYHÁZ
Halászlé főző verseny
EVANGÉLIKUS EGYHÁZ
Szentmisék:
és labdarúgó-kupa
Istentisztelet:
vasárnap: 9:45 órakor
augusztus 20.
szerda, péntek: 17:00 órakor
A hónap 1. vas. 14 órakor
Ünnepi megemlékezés
november
10.
A hónap 3. vas. 11 órakor
Studer Zsófia 06/30-358-7564
Falusi disznótoros

Elérhetőségek
Koskai Erzsébet lelkész
459-092, 0630/587-4610

Az egyházi hozzájárulás
Lukácsné Terike néninél befizethető
Tel.: 459-266
Csibi Imre mágocsi plébános atya:
0630/322-0690

Könyvtár és IKSZT híre i
Könyvtári hírek
Könyvtárunk állománya a jövő héten ismét új könyvekkel bővül, valamint Knieszné
Nagy Szilvia nagylelkű felajánlása révén újabb használt, de jó állapotban lévő
könyvekkel gazdagodtunk.
Foci EB
Idén nyáron, június 8. és július 1. között ismét futball Európabajnokság. Ifjúsági klubunk örömmel invitálja mindazokat, akik jó
társaságban és HD minőségben szeretnék figyelemmel kísérni a
meccsek alakulását. A rendezvényről érdeklődni Borsi Viktornál, a
könyvtárban lehet.
A természetjáró szakosztály hírei
A nagy érdeklődésre való tekintettel szakosztályunk ismét túrát hirdet a Mecsekbe.
Kirándulásunk kiindulópontja a pécsi Dömörkapu, ahonnan egy 10 km-es és egy 20
km-es táv megtételére lesz majd lehetőség.
Időpontja 2012. július 14.
Gyülekezés 8:00-kor lesz, az önkormányzat előtti parkolóban.
Rossz idő esetén az esemény egy későbbi időpontra tolódik.
Jelentkezni július 6-ig a könyvtárban, Borsi Viktornál, ill. a +36/30-654-6804-es
számon lehet.
Kérjük minden tagunkat, hogy a túrára hozza magával a féléves tagdíját (1200 Ft).
Akik nem tagjai a természetjáró szakosztálynak, de részt kívánnak venni a túrán, az
fejenként 800 Ft-ba kerül számukra, amit az indulás helyszínén tudnak majd
befizetni.
Borsi Viktor könyvtáros, IKSZT vezető

Civil Szervezetek Napja 2012
Szeretettel várjuk a bikali civil szervezetek VEZETŐIT ÉS TAGJAIT
június 23-án, szombaton 16 órára
az óvoda udvarára egy vidám délutánra!
- játékos vetélkedő a civil szervezetek csapatainak
- közös főzés, vacsora
- bál az óvodában, belépés díjtalan
A délután folyamán és a bál alatt a helyszínen
BÜFÉ működik!
Akik idén a szervezést vállalták: Nőklub, Kolping Család

---------------------Anyakönyvi hírek
Születés
megszületett
Fehérvári Ivett és
Hegyi Imre
Laura nevű kislánya
-------------------------

Házaságkötés
Schulteisz Elemér
és
Dudli Erika

GRATULÁLUNK!

Halálozás
Koller Imréné
Margit néni

Horváth Ferenc
Feri bácsi
Őszinte
részvétünk
a családoknak!
------------------------Helyesbítés
Előző számunkban
köszönetet mondtunk
azoknak, akik
támogatták a játszótér
felújítását. A
Felsorolásból kimaradt
Györkiné Angi.
Elnézést Kérünk és
köszönjük a segítségét!

Bikali Újság

6/6 oldal

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
Tiringer Ernőné, fogadóóra az iskolában
szerdán 13-15 óra között.
KÖRZETI MEGBIZOTT RENDŐR
Müller György szolgálati tel.: 30/218-4806

2012. június

A BIKAL NONPROFIT KFT SZOLGÁLTATÁSAI
szennyvízszippantás
(ezek az árak csak Bikalon érvényesek):
lakossági: 3.000Ft, közületi: 4.500Ft
jármű bérleti díjak: utánfutó: 2.200Ft/nap
sörpad garnitúra bérleti díj:
1 garnitúra (2 pad, 1 asztal) 500Ft/nap

ÜGYFÉLFOGADÁS!
Munkanapokon: 8:00-12:00 Tel.: 559-006
Bogyai Gábor ügyvezető: 0630/748-1581
RÁGCSÁLÓÍRTÓ SZER ÁTVEHETŐ A BIKAL NONPROFIT
IRODÁJÁBAN (HIVATAL), június 26-28. 8-12 óra között

VIRÁG és jó minőségű IMPORT
HASZNÁLT RUHA.
Hétfőtől- Szombatig 8-17óráig.
06/20/410-49-15 vagy 459-238
Szeifert Ibolya Béke u. 6

FRISSÍTŐ SVÉD MASSZÁZS

SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS BIKALON
Piszkor Istvánné, Gyöngyi 06/30/231-39-85

- FRISSÍTŐ TESTMASSZÁZS, MELY ALKALMAS a FÁRADT
IZMOK ELLAZÍTÁSÁRA

POSTA BIKAL 459-210

- HÁTMASSZÁZS,MELY ELOSZLATJA A GERINCOSZLOP
FESZÜLTSÉGEIT,KIŰZI IZMAIDBÓL A GÖRCSÖKET ÉS
FÁJDALMAKAT

OKMÁNYIRODA SÁSD Dózsa Gy. 32.
72/475-691, 72/576-520/ 135-ös mellék,
H., Sz.: 8-11, 13-15:30, K., P.: 8-11
VÍZ HIBABEJELENTÉS
30/641-8299
ÜGYINTÉZÉS Szászvár Május 1 tér 1. 389-064
EON ÁRAM- HIBABEJELEN. 06/8020-5020
EON GÁZ- HIBABEJELEN. 06/8042-4242
MUNKAÜGYI KÖZPONT
Mágocs Művelődési Ház
minden hónap második keddjén
8 – 12 óra között
FÖLDHIVATAL KOMLÓ
Berek u. 3. Tel.: 483-110
KÉMÉNYSEPRŐ Schnetz Péter
06/30-416-0193

BIKALI ÜZLETEK
Vegyesbolt – Györki Ernőné 459-340
Vegyesbolt – Hild Gáspárné 459-374
Tiny aprócikkbolt Kiss Tiborné 70/204-2323
Tóparti ABC és Bisztró 459-202
Ifjúság Presszó Wieder Csaba 30/901-6906
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- FRISSÍTŐ TALPMASSZÁZS, MELY
ÁLTALÁNOS VÉRKERINGÉST SERKENTŐ
- RELAXÁLÓ ARCMASSZÁZS, MELY SEGÍT
a MINDENNAPI STRESSZ FELOLDÁSÁBAN
- ALAKFORMÁLÓ, CELLULIT MASSZÁZS
BEJELENTKEZÉS TELEFONON: 06-30/972-4685-ÖS
A vendégek kényelme érdekében kérésre házhoz is megyek.

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

Bikal Község Önkormányzatának havonta megjelenő információs kiadványa. A megjelentetni
kívánt híreket, hirdetéseket, közérdekű információkat, az újsággal kapcsolatos észrevételeiket a következő emailcímre várjuk: bikaliujsag@freemail.hu - anyagleadási határidő: július 10.
Megjelenik 400 példányban – a lap ingyenes. Szerkesztő: Studer Zsófia Nyomtatás: Basámi Kft. Dombóvár
A megjelenő cikkek tartalmáért a kiadó nem vállal felelősséget.

