2022. október

Testüle ti h írek
1. Kőműves József polgármester tájékoztatta a képviselőket a futó pályázatokkal kapcsolatban.
- Egyedi szennyvíztisztító kiépítésével kapcsolatosan kiment a tájékoztató levél a lakosságnak. Itt az
érintetteknek október 15-ig kell eldönteniük, hogy a felajánlott három lehetőség közül melyiket választják a
pályázati önerő befizetéséhez. Ezek után előreláthatólag október végén tartanak egy fórumot a kivitelezők a
lakosságnak, ahol minden kérdésre választ kaphatnak.
- Okos zebra pályázatunk nyert, így el lehet indítani a megvalósítás folyamatát. Itt első körben a
közútkezelővel kell felvenni a kapcsolatot, akiktől többek között javaslatokat fogunk kapni a lehetséges
helyszíneket illetően.
- Csapadékvizes pályázatunk létesítési engedélyeztetése végre felgyorsult, az elkészült tervek már a
megfelelő hatóságok előtt vannak. Az eljárási illetékeket, - amelyek közel 500 eFt-ba kerültek - kifizettük.
- Önkormányzatunk szociális tűzifa pályázata nyert, sajnos azonban csak 49 m3 fát sikerült elnyernünk. Az
erdészetnél érdeklődtünk, ahol tájékoztattak, hogy csak 49 m3 fát tudnak biztosítani, esetleges pótrendelést
nem tudnak fogadni. Kérünk ezért mindenkit, hogy téli tüzelőjükről gondoskodjanak, mert a fa mizéria miatt
önkormányzatunknak nem lesz lehetősége újabb mennyiségek beszerzésére.
- Önkormányzatunk csatlakozott az ez évi Bursa Hungarica pályázati rendszerhez. Ez a program a felsőfokú
tanulmányokat folytató diákokat támogatja. Önkormányzatunk havi 6000 Ft ösztöndíjat tud biztosítani a
nyerteseknek, ezt az összeget egészíti ki az állam 5000 Forinttal havonta.
2. Kőműves József tájékoztatta a képviselőket a vízi közművek átadásával kapcsolatos fejleményekről. Mint
elmondta jelenleg az állam nem túl jó ajánlatot adott az önkormányzatoknak. Ajánlatuk alapján az
önkormányzatok által tulajdonolt Baranya Víz Zrt.-ben az állam 5 %-os tulajdon részt vásárolna, melyért
teljes döntési jogokat kér. Ezen kívül azt kéri, hogy az önkormányzatok pótolják azt a törzstőkét, mely a cég 1
milliárd forintos veszteségével keletkezett. Ha ez mind megtörténik, akkor átvenné önkormányzatunktól is
ingyen a közművagyont. (kutakat, vastalanítót, eszközöket, stb.) Nekünk ez ebben a formában nem
elfogadható, ezért testületünk úgy döntött, hogy abban az esetben adjuk át ingyenesen a közművagyont, ha
az állam az 1 milliárd forint veszteség Bikalra eső részét átvállalja. (Mivel a jelenlegi szolgáltató a törvények
szerint nem emelhet árat, így a vesztesége 2023-ban tovább fog nőni.)
3. Korlátozások, megtakarítási lehetőségek:
- Testületünk beszerzési eljárást indított az óvoda fűtéskorszerűsítésére. Ajánlatkérésünkben 10 kW új
napelem rendszer és egy 30 kW-os hőszivattyú beszerzése és kiépítése szerepelt. A beérkező ajánlatok
alapján ez a beruházás közel bruttó 10 millió Ft-ba fog kerülni. Testületünk úgy döntött, hogy ezt a
beruházást megvalósítja, hiszen a jelenlegi és 2023-ra előre tervezhető energia árak alakulása mellett a
befektetés 1,5-2 év alatt megtérül. Az új rendszer segítségével az óvodában biztosítható lesz a 22 Celsius
fokos meleg.
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- A közvilágításra kapott ajánlatunk 164 forint 1 kW/h. Eddig az áramot 22 forintért kaptuk kW/h-ként. Ez
egy drasztikus emelés, ezért testületünk úgy döntött, hogy a közvilágítást korlátozni fogja. Terveink szerint
az utcákban csak minden harmadik lámpa fog égni kísérleti jelleggel. Ez a korlátozás a főutat nem érinti.
Sajnos az elszabaduló árak miatt önkormányzatunk is lépés kényszerbe került.
- Hivatalunk működését is változtatnunk kell. Megoldásként az merült fel, hogy hivatalunk hétfőtől
csütörtökig hosszabbított nyitva tartással áll majd az ügyfelek rendelkezésére, pénteki napon zárva lesz. Így
reményeink szerint megtakarítást tudunk elérni. Ezen kívül az IKSZT 3 terméből is kettőt a téli időszakra
lezárunk, ezzel is spórolva az energiával.
- A szociális étkeztetésben is változások lesznek. Testületünk úgy döntött, hogy január 1-től az ebédeket
Egyházaskozárról szerezzük be, amennyiben megfelelő ajánlatot kapunk. Ezzel kiváltjuk majd a mindennapos
Mágocsi utat, hiszen Egyházaskozárra amúgy is mindennap megyünk a gyerekek ebédje miatt.
- Önkormányzatunk a téli időszakra „napközit” szervez nyugdíjas lakóinak. Ennek lényege az lenne, hogy az
érdeklődők reggeltől délutánig az IKSZT helyiségében lennének, programokról gondoskodunk. Megfelelő
létszám esetén falugondnokunk az ideszállításról és a hazautazásról gondoskodni fog. Ez az elképzelés még
kidolgozás alatt áll, minden a létszámtól fog függeni, ezért kérjük, hogy az érdeklődők vegyék fel a
kapcsolatot Pap Csillával, vagy jutassák el a jelentkezésüket a hivatalba.
- Önkormányzatunk újra szeretné indítani a Bikali Polgárőrséget. Erre minden bizonnyal nagy szükségünk
lenne, hiszen a rendőrség a környékünkön lévő összes kmb-s irodát bezárja, mert nem tudja fenntartani.
Rendőrünk ezért valószínűleg egyre kevesebbszer lesz. Hiánypótlásként jöhetne szóba a polgárőrség. A
részletek kidolgozását megfelelő jelentkezői létszám esetén elindítjuk. A jelentkezőket önkormányzatunknál
várjuk.

Elérhetősé gek

Kőműves József polgármester

POLGÁRMESTERI HIVATAL DOLGOZÓI

e-mail: bikalihivatal@bikal.hu

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

fogadóóra: hétfőn 16 – 17 óráig
Más elfoglaltság esetén a fogadóóra elmarad.
Ezért szíves elnézésüket kérjük!
Maisch Norbert alpolgármester
e-mail: mnorbert76@freemail.hu
Mázsár Réka képviselő
06-30-534-7604
Kiss Tibor képviselő
06-30-282-3853
Feller Henrik képviselő
06-30-518-6525

Bognár-Papp Zsuzsanna adóügyi ügyintéző
559-018
Molnár Sarolta, ig. előadó, anyakönyv
559-018
Lancet Aranka, pénzügyi ügyintéző
559-018
Jurasits Gyöngyi, pénzügyi ügyintéző
459-205
Ügyfélfogadás:
Hétfő-Csütörtök: 8 – 16, Péntek: 8 - 12
Pénztár nyitva: Hétfő: 8-15:30, Péntek: 8-11
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Tájékoztatás
Tisztelt lakosok!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a szennyvíz szippantás díja november 1-től 8.300 Ft lesz fordulónként. Az
emelésre a megemelkedő üzemanyagárak és a megemelkedő ártalmatlanítási díjak drasztikus emelkedése
miatt kerül sor.
Ezúton tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a településen található IKSZT terem bérleti díja és az Óvoda
ebédlőjének bérleti díja is emelkedni fog. Fűtési időszakban (október 15-től április 15-ig) a termek bérleti díja
15.000 Ft lesz, míg fűtési szezonon kívül 7.500 Ft lesz 1 napra.

Házi készíté sű lekvárok kaphatók
Ismét kaphatók házi készítésű lekvárok az alábbi gyümölcsökből a készlet erejéig:
kajszibarack, szilva, ribizli, som, bodza, füge, vadszeder, csipkebogyó, szeder-berkenye, szeder-őszibarack,
ribizli-josta. Ezen felül kapható még birsalmasajt félkilós kiszerelésben.
A lekvárok ára: 700 Ft/üveg, a birsalmasajt 1000 Ft/db.
Érdeklődni lehet: Sterner Henrikné, Bikal Ifjúság u. 21., tel.: 06-30-9861-665

Kormányablak busz
Bikal

ideje:

2022. október 17. (hétfő) 08.30-09.15
2022. november 3. (csütörtök) 08.30-09.15

helye:

Polgármesteri Hivatal - Zrínyi Miklós utca 2.

Népszámlálás 2022
A népszámlálásra 2022. október 1. és november 28. között kerül sor, ez az időszak három kisebb részre
tagolódik:
2022. október 1. és 2022. október 16. között, az internetes önkitöltési időszakban az adatszolgáltatók
kizárólag interneten keresztül, önállóan tölthetik ki a népszámlálási kérdőíveket.
2022. október 17. és 2022. november 20. között zajlik a számlálóbiztosi terepmunka, ekkor az
adatszolgáltatás már csak a számlálóbiztosok közreműködésével, személyes interjúk által teljesíthető.
2022. november 21. és 2022. november 28. között kerül sor a pótösszeírásra. Ebben az időszakban már csak
azon személyek írjuk össze, akik a számlálóbiztosok általi interjú keretében sem teljesítették
adatszolgáltatási kötelezettségüket.
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Kérünk minden helyi lakost, akik a számlálóbiztosok segítségét veszik igénybe az űrlapok kitöltéséhez, ne
engedjenek be a lakásukba idegeneket! Még akkor sem, ha arra hivatkoznak, hogy ők a népszámlálás miatt
érkeztek.
A bikali számlálóbiztosok helyi lakosok, név szerint: Feller Henrik, Percz Lídia és Huczek Gyöngyi.

Köszöntés

Bursa Hungarica
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében
a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása.
A program keretében olyan szociálisan hátrányos helyzetű felsőoktatásban résztvevő hallgatóknak
folyósítható az ösztöndíj, akik a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkeznek,
felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos)
képzésben vesznek részt.
A többszintű támogatási rendszer pénzügyi fedezetéül három forrás szolgál: a települési önkormányzati, a
megyei önkormányzati, valamint – a Kulturális és Innovációs Minisztérium finanszírozásával – a felsőoktatási
intézményi költségvetésben megjelenő elkülönített forrás.
Pályázni szeretne? Kérdése van?
telefon: +36 (1)-550-2700
e-mail: bursa@emet.gov.hu
postacím: 1381 Budapest, Pf. 1418.
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Iskola h írei
Tanévnyitó 2022.
Szeptember 1-jén ismét becsengettek. Az esős idő miatt a tornateremben került sor az ünnepélyes
Tanévnyitóra. Iskolánk tanulói versekkel és hangszeres játékkal kedveskedtek a gyerekeknek, szülőknek,
meghívott vendégeknek. A polgármestereken kívül a Pécsi Tankerülettől Kárpáti Piroska is megtisztelt
minket jelenlétével. Az Igazgató Úr megnyitotta az új tanévet, a kis elsőseinknek Oklevelet nyújtott át,
mellyel jelképesen hivatalosan is iskolánk tanulóivá fogadta őket.
Schullerné Kniesz Márta

Fradi SuLiga
Iskolánknak lehetősége nyílt részt venni a Ferencvárosi Torna Club egy nemzetközi programjában. Ez egy
olyan különleges bajnokság, amely nem kizárólag a focipályán zajlik, hanem sokkal inkább a közösségben,
ahol a programban résztvevők élnek és mozognak. A gyerekek megtanulják mit jelent az életben nyerni és
veszíteni, hogy működjenek annak érdekében, hogy minél élhetőbb közösséget alakítsanak ki maguk körül.
Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az edzések mellett közösségépítő tevékenységekben vesznek részt pl.
ebédhordás a nyudíjasoknak, köztéri padok festése, szemétszedés, közös tanulás.
A program ősztől tavaszig tart, melynek keretén belül 4 helyszín rendez SuLigás napot. Baranya megyében a
nyitó rendezvényt a mi iskolánk tartotta szeptember 19-én. Az egész napos rendezvényen
forgószínpadszerűen vettek részt a tanulók a különböző programokon (foci, bűnmegelőzés, drogprevenció,
Fradi Ifjúsági Iroda).
Tavasszal összesítik a tanév során szerzett pontokat, ami alapján állítják össze a végső sorrendet. Pontokat
nem csak a fociért (pl. győzelem, szurkolás, fair play, jó magaviselet, segítőkészség), hanem a közösségben
végzett önkéntes közös tevékenységekért, FTC mérkőzéslátogatásért lehet kapni.
Miklós Balázs Balázsné
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Népmese napja – szeptember 30.
Benedek Elek születésének évfordulóján mi is felvettük hétmérföldes csizmánk és a jéghegyen túlra
varázsolódtunk. A tanulók a mesék birodalmában érezhették magukat, míg a 7 próba állomásain átjutottak.
Megsütötték a hamuba sült pogácsát, legyőzték a sárkányt, megmászták a jéghegyet és segítettek
Hamupipőkének a magok válogtásában. Még a jövendőbe is beláthattak.
Bízom benne, hogy a sok izgalmas feladattal emlékezetessé tettük a gyerekek számára ezt a délutánt és
szívből remélem, hogy a népmese szeretetét magukkal viszik egy életen át.
Rieger Éva

Időseknél
Október 2-a az Idősek Világnapja. Ezen alkalomból szeptember 30-án Egyházaskozáron köszöntöttük a
megjelent szépkorúakat. A műsort harmadikos és negyedikes tanulók adták. A fellépők dalokkal, versekkel
és egy látványos poharas produkcióval lepték meg az egybegyűlteket, akik finom süteményekkel kínálták a
gyerekeket.

Állatok Világnapja
Október 4-én van az Állatok Világnapja, melynek alkalmából a faluban akadályversenyen vehettek részt a
gyerekek. Az állomásokon játékos feladatokat kellett megoldaniuk pl. lábnyomok megfejtése, költöző és
áttelelő madarak, állati totó). Ezek mellett megfigyelhettek különböző háziállatokat is pl. kutya, birka,
disznó, tyúk, kakas, nyúl. A délután zárásaként feltöltötték a tanulók az iskolai madáretetőket.
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Október 6.
Az Aradi Vértanúkra emlékeztünk október 6-án. A szomorú eseményt
alsóban a harmadik, felsőben a hatodik osztályosok elevenítették fel.
A hősök tiszteletére fehér felsőt húztak a gyerekek és felnőttek.

IKSZT hírei
FILMKLUB!
A következő vetítés ideje: 2022. október. 13., csütörtök 17:00 órától az IKSZT-ben.
RUHA-TURI!
Október 24-26.-ig 08:00-12:00 óráig ingyenes turkáló az IKSZT-ben. Nadrágok, kabátok, felsők kis és nagy

méretben.
„TÖK JÓ NAP” BIKALON!
Pár év kihagyás után 2022. október 1.-én megrendezésre került a Bikali Magyar-Német Kulturális Egyesület
szervezésében a „Tök jó nap!” A szervezés már a tavasszal megkezdődött a tökmagok ültetésével, a
fellépők-, a kísérőprogram kiválasztásával, a dekorációk tervezésével és hogy milyen tökös süteményekkel
lepjük meg vendégeinket.
Izgultunk, mert a rendezvény hetében sorra megbetegedtek tagjaink, a sok eső sem kedvezett nekünk - nem
voltunk biztosak benne, hogy meg tudunk-e csinálni mindent, amit elterveztük. Aztán mégis csak sikerült,
megtelt a sátor vendégekkel!
Köszönjük a támogatásokat és mindazok munkáját, akik bármilyen módon részt vettek a sikeres
lebonyolításban.
ELEKTRONIKAI HULLADÉKGYŰJTÉS BIKALON!
2022. október 20-án viszik el községünkből az összegyűjtött elektronikai hulladékot. Ha van
működésképtelen TV, rádió, mosógép, hűtőgép, számítógép, vagy bármi más már használaton kívüli
elektromos berendezése, most ingyen leadhatja.
A leadás helye: a bikali tűzoltószertár udvara.
Ideje:

2022. október 18. kedd, 9 és 11 óra között és
2022. október 19. szerda, 13 és 15 óra között.
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Megemlékezés

Farkas Anna: Aradi vértanúk

Szabó László Dezső: Október 23.
részlet

Szomorú őszi nap
1849. október hat!

Egy bomba robbant a szívemben:

A szabadságharc

tüntetés lesz, testvér, tüntetünk!

tizenhárom hősét

Forró szívvel, és mit se várva

az aradi várnak

egy eszme indult el velünk.

börtönébe vitték.

Az idő ősködéből pattant,
és telt vele a csillogó este:

Nagy volt őszinte hitük,

ezrek és ezrek az utcákon,

s fűtötte égő reményük.

nem lehet ráismerni Pestre!

Szabadságért küzdöttek,

Az égen száz csillag hunyorgott,

most ezért bűnhődtek!

lenézett egy-két vörös fényre;

Hamis vádak záporoztak,

csattant, kiáltott a jelszó:

mit hóhérjaik felsoroltak.

a rabságnak már legyen vége!
...

Őszi hűvös szomorú éjszaka

Aranybetűkkel, vérrel írva,

a mártírok végzetes évszakja.

új, nagy fejezetet nyitottunk

Hősökként éltek és haltak,

ország-világ történetében:

népükre büszkeséget hagytak.

szabadságunkat marokra fogtuk!

Csillagként ragyognak az égen,
emlékük örökké fénylik az éjben!

Új eszme ragyog fenn az égen,
dátum született a világon,
mely tűzbe hoz ma minden szívet:
szabad október 23!
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Anyakönyvi hírek
Születés

Elhalálozott

nem volt

Tiringer Henrikné
élt 80 évet.
Mühlbert Erika
élt 56 évet
Urbán Mihályné
élt 87 évet

Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak!

Egyházi hírek

KATOLIKUS EGYHÁZ, Szent Anna templom

EVANGÉLIKUS EGYHÁZ

Szentmisék:

Istentisztelet:

vasárnaponként:

08:30 órakor

A hónap 1. vasárnapján:

14 órakor

A hónap 3. vasárnapján:

11 órakor

Elérhetőségek:

Elérhetőségek:
Battonyai János plébános:

06-30-949-4048

Studer Zsófia:

06-30-358-7564

Koskai Erzsébet:

06-72-459-092, 06-20-251-7574
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PUCHNER BIRTOK RENDEZVÉNYNAPTÁR
Október

ÉLMÉNYBIRTOK PROGRAM
Őszi program
2022. november 5., 19., 26.
11:00-17:00
Az ősz beköszöntével sem érnek véget a középkori programok az Élménybirtokon!
Sőt, ilyenkor pezsdül fel igazán az élet: hagyományőrző foglalkozások, izgalmas
előadások és Lovagi torna is vár rátok!
Jegyár felnőtteknek: 3 000 Ft/fő
Gyerekeknek kedvezmény!
A belépőjegy a Puchner Kastélyszálló recepcióján váltható meg.
Márton nap
2022. november 12.
11:00-17:00
Kézműveskedj és kapcsolódj ki családoddal a különleges, Márton napi
programokon. Ha ellátogatsz hozzánk, ízletes ételek, frissítő italok és hamisítatlan,
középkori kalandozás vár!
A belépés INGYENES!
A Lovagok csatája c. előadás 1.000 Ft/fő
---------

SZÍNHÁZI ELŐADÁS A PUCHNER BIRTOKON
Kurtizánképző előadás
2022. november 3. 20:00
'Receptre íratnám fel!' - mondják a nézők minden előadás után. A Kurtizánképző
középkori párkapcsolati stand up comedy egy olyan interaktív színházi játék. amely igazi
felszabadító effektussal él. Akik már látták, állítják, hogy a két nem közötti megértés és
elfogadás útját indítja el. Válts jegyet az előadásra MOST!

Felnőtt előadásjegy: 2 000 Ft/fő (15 éves kortól)
Felnőtt előadásjegy vacsorával: 8 750Ft/fő (15 éves kortól)
Vásárolja meg jegyét online: www.elmenybirtok.hu
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4 elem előadás
2022. november 5. 20:30
Igazi misztérium-színház vár az évadban először, Bikalon! Lovas koreográfia,
fényshow, csodálatos énekesek és táncosok elevenítik meg a négy elem
keletkezéstörténetét Az előadás garantáltan egy érzékletes és csodálatos világba
repít el.
Felnőtt előadásjegy: 3 000 Ft/fő (15 éves kortól)
Felnőtt előadásjegy vacsorával: 9 750Ft/fő (15 éves kortól)
Vásárolja meg jegyét online: www.elmenybirtok.hu
---------

PROGRAMOK A PUCHNER KASTÉLYSZÁLLÓBAN
Márton napi lakoma
2022. november 11.
Péntek este a hagyományokhoz hű libavacsorával várjuk vendégeinket, újborok
kíséretében. A kulináris élvezetekről négycsillagos szállodánk séfjei gondoskodnak.
Tartson velünk Ön is, kóstolja meg ínycsiklandozó libás menüsorunkat!
Vacsoraest ára: 13.000 Ft/fő
Jelentkezési határidő: 2022. november 8. (kedd) 10:00 óráig,
vagy a létszám erejéig.
A programokon való részvételhez előre utalás szükséges!

Jelentkezés: +36 72/459 547

A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

Részletes információk: www.elmenybirtok.hu, www.puchner.hu
Jegyrendelés: +36 72 459 547
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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

