2022. április

Testüle ti h írek
1. Testületünk beszerzési eljárást hirdetett szennyvizes pályázatunk lebonyolításával kapcsolatban. Az eljárás
alapján 3 céget hívtunk meg a közbeszerzési eljárás lebonyolítására és szintén 3 céget hívtunk meg a műszaki
ellenőri feladatok elvégzésére. A beérkezett ajánlatok közül testületünk fogja kiválasztani a legkedvezőbbet,
velük önkormányzatunk megbízási szerződést fog kötni a feladatok ellátására.
2. Településünk műfüves pályája már közel 10 éve épült. Most lehetőségünk nyílt felújítási munkák költségeinek
megpályázására az MLSZ-en keresztül. A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumokat beszereztük, a
pályázathoz szükséges közel 1,5 milliós önerőt, nyertes pályázat esetén biztosítjuk.
3. Bikal Község Önkormányzata is eljutatta segélyszállítmányát Beregsurányba. Az összegyűlt tartós élelmiszert,
tisztálkodási, tisztító szereket átadtuk a koordináló szervezeteknek. Köszönjük szépen a felajánlásokat!
4. A 2022. évi Országgyűlési Választás eredménye községünkben:
A névjegyzékben lévő választópolgárok száma: 561
megjelent: 383 (68,27%), nem jelent meg: 178 (31,73%)
Az ebbe a szavazókörbe átjelentkezett választópolgárok száma: 11
megjelent: 11 (100%)
Az érvényes szavazólapok száma: 375, érvénytelen szavazólapok száma: 8
SCHWARCZ-KIEFER PATRIK DK, JOBBIK, MOMENTUM, MSZP, LMP, PÁRBESZÉD

189 (50,40%)

DR. HARGITAI JÁNOS

FIDESZ, KDNP

156 (41,60%)

BERNÁTH CSILLA

MI HAZÁNK

DÖBREI ISTVÁN

MEMO

9 (2,40%)

KÓS ZOLTÁN

MUNKÁSPÁRT, ISZOMM

1 (0,27%)

20 (5,33%)

5. A katolikus temető átvételével kapcsolatban mind önkormányzatunk, mind az egyház képviselői meghozták
határozataikat, melyet továbbítottunk a püspökség jogi osztályára. Ha minden a terveknek megfelelően alakul,
akkor hamarosan a katolikus temető tulajdonjoga önkormányzatunkhoz kerülhet.
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Elérhetősé gek

Kőműves József polgármester

POLGÁRMESTERI HIVATAL DOLGOZÓI

e-mail: bikalihivatal@bikal.hu
fogadóóra: hétfőn 16 – 17 óráig

dr. Markó Gábor, jegyző
Bikal: 559-018, Egyházaskozár: 459-101/13-as mellék

Más elfoglaltság esetén a fogadóóra elmarad.
Ezért szíves elnézésüket kérjük!

Bognár-Papp Zsuzsanna adóügyi ügyintéző
559-018

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

Molnár Sarolta, ig. előadó, anyakönyv
559-018

Mázsár Réka képviselő
06-30-534-7604

Lancet Aranka, pénzügyi ügyintéző
559-018

Kiss Tibor képviselő
06-30-282-3853

Jurasits Gyöngyi, pénzügyi ügyintéző
459-205

Feller Henrik képviselő
06-30-518-6525

Ügyfélfogadás:
Hétfő-Csütörtök: 8 – 16, Péntek:

8 - 12

Pénztár nyitva: Hétfő: 8-15:30, Péntek: 8-11
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Felhívás
Tisztelt Érdeklődők!
Bikal és környékén „Kertbarát Kör” szervezésére gondoltunk, kellő létszámú jelentkezés esetén.
Elképzelésünk szerint elsődlegesen a gyümölcs-, illetve a szőlőtermesztést kedvelőknek, művelőknek
szeretnénk a ma elvárásainak megfelelő korszerű, szakmai iránymutatást adni a mindennapi
tevékenységeik során, amelyet a kiskertekben tudnak hasznosítani. Tapasztalataink alapján az igazán új
hasznos ismertek terén elég nagy hiányosságok láthatóak, szívesen segítenénk úgy elméleti, s főként
gyakorlati szempontból, nagyon sok praktikus fogást ismertetve, bemutatva.
Témakörök:

- ültetés
- metszés, faápolás
- növényvédelem
- sok egyéb hasznos és fontos új eljárás megismertetése a két kultúrában

Megfelelő létszámú érdeklődés esetén, további részletes felvilágosítást fogunk adni. Érdeklődni és
jelentkezni Kulcsár Lászlónál a 06/30-1992583 vagy Pap Csillánál a 06/30-4516643 telefonszámon
lehet.
Kedves Bikaliak!
Bikal Község Önkormányzata felmérte a padok, a fából készült kopjafák, a játszótéri eszközök és az
Óriás állapotát a központi parkban. Nagyon nagy szükség lenne az újrafestésükre, de ez csak közösségi
összefogással, együttes erővel, munkával tud megvalósulni. Ha szívesen segítene/segítenél ezek
felújításában, akkor itt a helye/helyed a központi parkban 2022.04.30-án, szombaton 9 órakor.
Várjuk minden kedves önkéntes segítségnyújtó jelentkezését! Szükség van a segítő kezekre! A
felújításhoz az Önkormányzat biztosítja a festéket, az ecseteket, smirglipapírt. Köszönetképpen minden
segítő vendégünk egy finom ebédre! Ahhoz, hogy a fejújításhoz szükséges eszközöket és az ebédet
mindenki számára biztosítani tudjuk, kérjük, jelezze/jelezzétek részvételi szándékotokat.
Jelentkezés: 2022.04.27-ig Pap Csillánál a 06/30-4516643 vagy a Bikal közössége csoportban a
felhívás alatt kommentben. Előre is köszönjük a támogatást és a segítséget!
Tavalyi falunapon nagy siker övezte a Jeruzsalema flashmobot, ennek köszönhetően idén is közös
tánccal lepnénk meg a vendégeket. Ha szeretnél részt venni a közös táncban, várjuk jelentkezésed! A
részletekről a későbbiekben tájékoztatlak benneteket. Ami biztos: retró tánc, könnyen elsajátítható
koreográfiával. Jelentkezni lehet személyesen: Pap Csilla, telefonon: 06/30-4516643, vagy messengeren.
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Német Nemzetiségi Önkormányzat hírei

Iskolánk hírei
Pénz7
Iskolánk 6. alkalommal kapcsolódott a nemzetközi Pénz7 programhoz. Az alsósok feladatsoron keresztül járták
körbe a családi költségvetés, a pénzismeret és a takarékosság témakörét. A jutalom fabatka volt, amiket
cukorkákra válthattak. Így gyakorolták a spórolást és az ésszerű vásárlást. A felső tagozaton banki önkéntes
segítette a Pénz7 óráinak lebonyolítását, melyeken a fő témák a következők voltak: takarékoskodás, a pénz
jövője és az internetes vásárlás.

Színházlátogatás
Március elején volt a dombóvári színházlátogatás negyedik alkalma. A Csurgó zenekar koncertjén vehettek részt
bérleteseink. A különleges előadás nagyon tetszett az alsósoknak, akiket folyamatosan bevont az énekes a
műsorba.
Március 15.
Bikalon műsorral készültek a negyedik osztályosok, melyet a parkban adtak elő a kopjafánál. Az iskolásokon kívül
az óvodások is jelen voltak. A koszorúzást követően a gyerekek az óvodások vezetésével osztályonként
elhelyezték a készített nemzeti színű jelképeket. Egyházaskozáron a tanulók interaktív tananyagok megoldásain
keresztül emlékeztek meg az 1848. március 15-i eseményekről. A falu főterén a koszorúzás után a diákok az
emlékmű köré tették az általuk készített nemzeti színű zászlókat.

Happy-hét
Iskolánk is részt vett az ivóvizet népszerűsítő “Happy-7”-en. Ehhez kértünk egy kis segítséget: a tanulók hoztak
citromot, narancsot az ivóvíz ízesítésére. A kertbe citromfüvet, mentát ültettünk. Az Itóka-bárban jóízűen
fogyasztották a gyerekek a csapvizet. A tanulók környezetismeret órán megtanulták miért fontos a víz és miért
káros a cukros üdítők fogyasztása.
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Labdarúgás
A Kisközösségek Alternatív Labdarúgó programjának eddig megrendezett tavaszi fordulóin is eredményesen
szerepeltek diákjaink. A felsősök mindkét alkalommal I., míg az alsósok először az I., majd a III. helyen végeztek.
Még egy megmérettetés vár a csapatokra áprilisban, de a felsősöktől már összesítettben nem lehet elvenni az I.
helyet. Az alsósok is nagyon készülnek a következő meccsekre, szeretnék megnyerni az utolsó fordulót. A
focisták edzője: Miklós Balázs. Gratulálunk és további sikereket kívánunk!

LEP-program
A Lázár Ervin program keretében februárban a hatodikosok a Magyar Nemzeti Cirkuszban jártak. Márciusban a
nyolcadikosok a Magyar Nemzeti Színházban a Csongor és Tünde című művet, a másodikosok Sásdon az Égigérő
fa című darabot nézhették meg. Remek előadások voltak, amiket a gyerekek arca is tükrözött. Áprilisban az
elsősök látogattak el Sásdra a művelődési házba, ahol Vitéz László vidította fel a legkisebbeket.
Sakk diákolimpia
Februárban került megrendezésre Lánycsókon az egyéni sakk diákolimpia. Iskolánk tanulói remekül helyt álltak,
heten továbbjutottak korcsoportjukban. Baranya megyét képviseli az országos döntőn: Dan Énok (1.o.), Halmosi
Thomas (2.o.), Miklós Luca (2.o.), Dan Mánuel (5.o.), Dan Ábrahám (6.o.), Schván Tamás (7.o.) és Mészáros
Alexandra (8.o.). Kiemelkedő eredményt ért még el: Hollós Tamara (II. hely – 4.o.) és Tóth László (III. hely – 6.o.).
Márciusban volt, szintén Lánycsókon a csapatos sakk diákolimpia. A felsős lány- és fiúcsapat, valamint az alsós
fiúcsapat bekerült az országos döntőbe. Az alsós lánycsapat is eredményesen szerepelt, a gyerekek
ezüstéremmel térhettek haza. A sakkversenyek felkészítő pedagógusa: Dan Dániel. Gratulálunk minden
diákolimpián résztvevőnek! Jó felkészülést és sok sikert kívánunk az országos bajnokságon!
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Tavaszból a télbe
Március végén Szilárd bácsival a Kaposvári Jégcsarnokba látogatott a 8. osztály és néhány alsóbb évfolyamos
tanuló. Sokan ekkor próbálták ki magukat először a jégen. Egy-egy esés ellenére is nagyon élvezték a gyerekek a
jégkorcsolyázást.
Lovaglás
A felső tagozaton választható szakkör a lovaglás. A tanulók hetente egyszer az Élménybirtokra mentek, ahol nem
csak a lovaglás alapjait sajátíthatták el, de betekintést nyerhettek a lovak gondozásába. A legügyesebbek már
futószár nélkül is kipróbálhatták magukat a karámban. Bízunk benne, hogy a következő tanévben
folytatódhatnak a lovas foglalkozások.
Wágner Antal szavalóverseny
Április 4-én került megrendezésre a Wágner Antal Szavalóverseny. A tanulók alaposan felkészültek, így a
zsűrinek nehéz dolga volt. Az alsósokat az osztályfőnökök, a felsősöket Albert Endre tanár úr készítette fel.
Gratulálunk minden résztvevőnek! Az I. helyezettek továbbjutottak a mindszentgodisai szavalóversenyre. Sok
sikert kívánunk!
Alsósok:
I. Miklós Hanna (4.o.) és Pfiszter Csilla (3.o.)
II. Bujdosó Tamás (2.o.) és Majoros Hanna (3.o.)
III. Piczek Kitti (2.o.)

Felsősök:
I. Piczek Dóra (8..o.)
II. Dan Mánuel (5.o.)
III. Finta Benjamin (6.o.)

K&H Vigyázz, kész, pénz!
A harmadikosok egy 4 fős csapattal (Furfangos Forintok) neveztek az országos pénzügyi online vetélkedőre. A
csapat tagjai: Csernik Huba, Dan Tábita, Kertai Villő, Nagy Imre. Az ősszel induló 1. fordulót sikeresen
teljesítették, így télen a 2. forduló feladatait is megkapták. Utóbbinál már nem csak a jó, de a gyors és a kreatív
feladatmegoldást is értékelte a zsűri. Diákjainknak I. helyezéssel sikerült bekerülniük a középdöntőbe, ahová
régiónként (Baranya, Tolna és Somogy megye) már csak az 5 legeredményesebb csapat kapott meghívást. Ekkor
szintén az online versenyfelületen kellett megcsinálniuk a tanulóknak az egyre nehezedő feladatokat, melyeknek
szűk időkorlátjuk is volt. Izgatottan várjuk az eredményt! Felkészítő pedagógus: Miklós Balázsné. Gratulálunk az
eddigi eredményhez és további sikereket kívánunk!
Nyílt nap
A vírushelyzet nagy örömünkre lehetővé tette, hogy megmutathattuk magunkat. Minden pedagógusnak egy
órája volt látogatható. Az érdeklődő szülők betekintést nyerhettek a mindennapjainkba.
Digitális Témahét
A digitális eszközök használata már a mindennapok részévé vált. A gyerekek könnyen motiválhatók az interaktív
feladatokkal, szívesen dolgoznak az interaktív táblán és a tableteken is.
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Sportdélutánok a felsőben
Egyik legfontosabb feladatunk a sport megszerettetése. Ezt testnevelő tanáraink a különféle sportágakban
szervezett versenyekkel próbálják elérni: sakk, tájfutás, csocsó, métajáték, kézilabda, labdarúgás, zsinórlabda. A
tanulók egyénileg vagy csapatban nevezhettek. Minden alkalommal díjazva lettek a legügyesebbek.
Húsvéti készülődés
Nagy örömmel vártuk a gyerekek számára legkedvesebb tavaszi ünnepet: húsvéti díszeket készítettünk, tojást
hímeztünk, fonott kalácsot sütöttünk, majd az utolsó tanítási napunkon a Nyuszifutás után húsvéti
hagyományokkal ismerkedtünk meg játékos keretek között. Ezt követően hagyományos módon, Rímstafétával
ünnepeltünk a költészet napját. Minden osztály közösen szavalt el egy verset.
A leggyorsabb futók az alsóban:
Lányok:

I. Harta Nóra
II. Váli Anna
III. Miklós Luca

Fiúk:

I. Bakonyi Máté
II. Halmosi Thomas és Mázsár Bálint

A leggyorsabb futók a felsőben:
Lányok:

I. Balog Ramóna
II. Mészáros Alexandra és Tulunger Zsófia

Fiúk:

I. Dan Mánuel
II. Miklós Áron
III. Koller Balázs

Gratulálunk a kimagasló teljesítményekhez!

Óvódánk hírei
A szép tavaszias időnek köszönhetően újabb élményekben gazdagodtak a bikali ovisok is. A Furulyás
tanyán megnézhettük a bárányokat és kecskéket, ezzel nagy örömet szerezve az ovisoknak. A
későbbiekben egy bábszínház előadáson is részt vehettünk Papp Csilla szervezése által.
Ezen programokat még fokozva egy tűzoltóautó érkezett Bikal parkjába, amivel a gyerekek
megismerkedhettek. Az iskola által rendezett Nyuszi futásra is meghívást kaptunk, így a
nagycsoportosok hősiesen futották le az Egyházaskozár- Bikal távot, majd itt Bikalon a parkban minden
ovis szépen teljesítette a feladatokat.

8

Bikali Újság

2022. április

IKSZT programok
Március 29-én délelőtt óvodásaink Baráth Gábor vidám bábelőadásán vettek részt az IKSZT-ben, ahol
megismerhették a „Busók születésének” történetét.
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A Bikali Német Nemzetiségi Önkormányzat híre i
A Bikali Német Önkormányzat 150.000 forinttal támogatta a Bikali Önkormányzat kezdeményezését,
aminek eredményeként az iskola diákjai egy új 3D nyomtatót használhatnak.
48.000 forinttal segítettük az Általános Iskola diákjai közül azokat, akik részt vettek az első komolyabb
sakkversenyükön Pécsett. A gyerekeknek most először volt lehetőségük felnőttek ellen játszani.
Ebben az évben már megvalósult programjaink:
Hiánypótló dokumentumfilm készült a malenkij robotról, a németek kitelepítéséről, Tiszta sváb
címmel. A film közönségtalálkozóval egybekötött pécsi vetítésére buszt szerveztünk az érdeklődőknek.
Mázai bányász fúvószenekar 70. évfordulója alkalmából jubileumi koncertet adott. Erre a rendezvényre
is ellátogattunk.
A 2022-es évben a terveink között szerepel még:
Nemzetiségi Nap
Mühlbert István Halászléfőző Verseny és Studer Imre Kispályás Labdarugó Torna
Német szavalóverseny
Adventi Kavalkád Bikalon
Villány: Sváb Zenei Hétvége
Ezeknek a programoknak a részleteiről év közben értesíteni fogjuk a bikali lakosokat.
Idén is meghirdetjük nyelvvizsga pályázatunkat. Aki ebben az évben német nyelvből sikeres
nyelvvizsgát tesz, az pénzbeli támogatásban részesülhet.
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Május

ÉLMÉNYBIRTOK PROGRAM
Időutazás a középkorba csütörtökönként
2022. május 5., 12., 19., 26.
10:00-17:00
Ölts magadra korhű ruhát és engedd, hogy csütörtökönként elvarázsoljanak a mesébe illő
épületek, letűnt korok tudásával rendelkező kézművesek és a jó hangulatról gondoskodó
színészek!
Jegyár felnőtteknek: 3 000 Ft/fő,
Gyerekeknek kedvezmény!
--------Bikali mesés szombatok
2022. május 7., 14., 21., 28.
10:00-17:00
Csöppenjetek bele szombatonként egy igazi középkori kalandba Bikalon! Egy századokon
átívelő utazásra hívunk, hol a lovagok egymással küzdenek, a színészek pedig előadásokkal
szórakoztatnak.
Jegyár felnőtteknek: 3 000 Ft/fő,
Gyerekeknek kedvezmény!
--------Különleges keddi program
2022. május 24.
10:00-17:00
Középkori időutazásra hívunk május 24-én, kedden! Nézz be kézműves műhelyeinkbe, fejtsd
meg rejtélyes kódjainkat és vegyél részt szórakoztató előadásainkon! A nap végén izgalmas
Lovagi tornán küzdenek meg a bikali lovagok!
Jegyár felnőtteknek: 3 000 Ft/fő,
Gyerekeknek kedvezmény!
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Gyereknap az Élménybirtokon
2022. május 29.
10:00-17:00
Gyereknapon számtalan mesés programmal készülünk kicsiknek és nagyoknak egyaránt:
gyermekelőadások, fantasztikus középkori játszótér és egy új, ingyenes kincskereső mobil
applikáció vár!
Jegyár felnőtteknek: 3 500 Ft/fő,
Gyerekeknek kedvezmény!
Az online jegyek már elérhetők: www.elmenybirtok.hu

SZÍNHÁZI ELŐADÁS A PUCHNER BIRTOKON
Díva, dáma, perszóna
2022. május 7. 20:30
Humorral, iróniával, egy kis őrülettel és sok-sok igaz történettel hívjuk játékra a nézőket a Díva,
dáma, perszóna előadásban. Limitált számban vacsorás jegyek is elérhetőek! Ajánlott
korhatár: 15-99 év.
Felnőtt előadásjegy: 2 500 Ft/fő (15 éves kortól)
Felnőtt előadásjegy vacsorával: 9 250 Ft (15 éves kortól)
Az online jegyek már elérhetők: www.elmenybirtok.hu
--------4 elem
2022. május 21. 20:30
A 4 elem előadásban lélegzetelállító vizuális effektekkel, lovas show-val, tánccal, csodálatos
énekkel, angyalok vezetésével meséljük el a világ keletkezésének misztikus és örökérvényű
történetét.
Felnőtt előadásjegy: 3 000 Ft/fő (12 éves kortól)
Felnőtt előadásjegy vacsorával: 9 750 Ft/fő (12 éves kortól)
Gyermek előadásjegy: 2 500 Ft/fő (6-11 év között)
Gyermek előadásjegy vacsorával: 5 500 Ft/fő (6-11 év között)
Vásárolja meg jegyét online: www.elmenybirtok.hu
A programváltoztatás jogát fenntartjuk!
Részletes információk: www.elmenybirtok.hu, www.puchner.hu
Jegyrendelés: +36 72 459 547

15

Bikali Újság

2022. április

Anyakönyvi hírek
Megszületett

Elhalálozás

Nyírő Natasa

Krähling Henrikné

Nyírő-Nagy Vivien és Nyírő Szilárd

élt 90 évet

kislánya
Bózsing Ferenc

élt 90 évet

Latics Vajk Koppány
Latics Annamária és Latics Attila
kisfia

Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak!
Kübler Zsófia
Göndöcs Anikó és Kübler Bence
kislánya

Gratulálunk a szülőknek!

Egyházi hírek

KATOLIKUS EGYHÁZ, Szent Anna templom

EVANGÉLIKUS EGYHÁZ

Szentmisék:

Istentisztelet:

vasárnaponként:

08:30 órakor

A hónap 1. vasárnap:

14 órakor

A hónap 3. vasárnap:

11 órakor

Elérhetőségek:

Elérhetőségek:

Battonyai János plébános: 06-30-949-4048

Koskai Erzsébet lelkész:

06-72-459-092

Koskai Erzsébet lelkész:

06-30-587-4610

Studer Zsófia:

06-30-358-7564
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A BIKAL NONPROFIT KFT
SZOLGÁLTATÁSAI

KÖZÉRDEKŰ

TELEFONSZÁMOK

szennyvízszippantás:
MENTŐ: 104,
TŰZOLTÓ: 105, RENDŐRSÉG: 107
ORVOSI RENDELŐ BIKAL
H.,K.,CS.,P., : 8:00-12:00
Sze.: 12:00-16:00
tel.: 459-217
FOGORVOSI RENDELŐ MÁGOCS
Dr. Vass Edit bejelentkezés: 451-114

(ezek az árak csak Bikalon érvényesek)
lakossági: 3.300 Ft, közületi: 16.370 Ft
(bankszámlaszám:11746043-21439865-000000000)
utánfutó bérleti díj: 2.200Ft/nap
sörpad garnitúra bérleti díj:
1 garnitúra (2 pad, 1 asztal) 500Ft/nap

ÜGYFÉLFOGADÁS:
Munkanapokon: 8:00-12:00
tel.: 559-006

ORVOSI ÜGYELET
dombóvári kórház: 06-74-461-198
H.,K.,Sz.,Cs.: 16-tól másnap 8 óráig.
Ünnepeken a hétvégi rend szerint.
Gyermek ügyelet: 06-74-564-086
munkaszüneti napokon 8 - 16 óráig.

Bogyay Gábor ügyvezető
tel.: 06-30-748-1581

FALUGAZDÁSZ - Mágocs Művelődési Ház
Bandl Zsolt, tel.: 06-70-528-5693
ügyfélfogadás: Hétfő, Szerda 8-16:30 között
KÖRZETI MEGBIZOTT RENDŐR
Müller György szolgálati tel.:06-30-218-4806
Komló: 582-440
SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS BIKALON
Piszkor Istvánné, Gyöngyi 06-30-231-3985
POSTA BIKAL 459-210
OKMÁNYIRODA KOMLÓ Városháza tér 3.
584-013
VÍZ HIBABEJELENTÉS (0-24)
06-80-201-651
ÜGYINTÉZÉS 7300 Komló, Kossuth L. u. 9.
telefon: 72/582-196; 72/582-201
EON ÁRAM- HIBABEJELEN.: 06-80-205-020
EON GÁZ- HIBABEJELEN.: 06-80-424-242
KÖZVILÁGÍTÁS HIBABEJELEN.: 511-599

Kiss vegyesbolt
Kapható cikkek: háztartási termék, ajándék áru, játék,
művirágok, vegyi áru, háztartási papír, papír-írószer,
csomagoló papírok, hobbiállat eledel és felszerelés,
ruházat –cipő –rövidáru, szerszámok, festékek,
zár -vasalat –kötőelem, szezonális termékek.
Tartós élelmiszer, édesség és ital.
Bikal, Rákóczi u. 8.

Vegyesbolt
Hild Gáspárné 459-374

MUNKAÜGYI KÖZPONT
Mágocs Művelődési Ház
minden hónap első keddjén
8 – 12 óra között

Ifjúság Presszó

FÖLDHIVATAL KOMLÓ
Berek u. 3. Tel.: 72/896-166

Az IKSZT nyitvatartása:

KÉMÉNYSEPRÉS
1818/ 9menü/ 1pont
ÉPÍTÉSÜGYI HATÓSÁG
Komló, Városháza tér 3.
telefon: 584-000
ügyfélfogadás: hétfő, szerda 8:00-16:00

Tel.: 06-30-947-7479

Wieder Csaba 06-30-901-6906

H., K., Sz.,Cs, P.: 08:00-12:00
DJP Pont és a könyvtár nyitvatartása:
H., K., Sz.,Cs.: 12:00-16:00
P.: 8:00-12:00

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
Megjelenik 300 példányban – a lap ingyenes. Szerkesztő: IKSZT

