Bikali Újság

2013. április
Kormos István
Kerek esztendő
Április! Esőt érlelő
Mindig felhőből bújsz elő!
Te is felhő vagy, csupa víz:
ázik a rigó, fürj, fecske, csíz,
a rét s réten a kiscsikó Szeszélyedben nincs semmi jó.
Fejünkre zuhogsz záporozva,
aj, Április, tavasz bolondja!...

www.bikal.hu

Beköszönö
Isten éltesse
egészségben,
szeretetben a bikali
Anyukákat,
Nagymamákat,
Dédnagymamákat!
Studer Imre polgármester

Testületi Hírek
1.A Képviselő Testület úgy döntött, hogy 6. A polgármester április 12-én a Kelet –
benevezi a községet a Virágos Magyarországért Mecsek Egyesület közgyűlésén vett részt.
verseny 2013. évi fordulójára.
7. Studer Imre április 17-én Hargitai Jánossal, a
2.A Testület támogatja a mágocsi önkormányzat kormányhivatal vezetőjével tárgyalt az
Hegyháti ÁMK-ból való kilépését.
általános iskola jövőjéről, és a beadott
pályázatokról.
3. A Testület döntött a temetői sírhelyárakról.
- egyes sír első megváltás: 1500 Ft második és
HIRDETMÉNY
további megváltás: 3000 Ft
Tisztelt Bikali Polgárok!
- dupla sírhely: első megv: 3000 Ft, második és
A komlói járási hivatal megkezdi Bikalon a
t.m.: 6000 Ft
Hivatalban az ügyfélszolgálatot.
- Kripta: első megv.: 5000 Ft, második és
Ügyfélfogadási idő: kedd 8:00-9:30
további: 10.000 Ft
Megváltási idő: 25 év (ez nem változott).
Leggyakoribb ügykörök:
-közgyógyellátásra való jogosultság
megállapítása (alanyi, normatív)
-időskorúak járadék
-alanyi ápolási díj megállapítása
-egészségügyi ellátásra való jogosultság
-közlekedőképesség minősítésének
5. Studer Imre polgármester április 10-én részt kezdeményezése.
vett a Komlón megrendezett Turisztikai Az ügysegédek a megadott ügyfélfogadási időn
Konferencián, ahol tárgyalt Polics József kívül is a lakosság rendelkezésére állnak:
országgyűlési képviselővel.
Bükösdi Zoltánné 584-000/4118
Kovácsné Szelmann Gyöngyi 584-000/4453
4. Az önkormányzat a Bikal Nonprofit kft-vel
közösen felújíttatja a szippantóskocsi tartályát,
a javítás összegéből 300.000 Ft-ot az
önkormányzat vállal.
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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
Mészárosné Sándor
Katalin 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

Bikali Újság
Bikal Község Képviselő Testülete
FELKÉRI A LAKOSSÁGOT,
hogy az utakra, járdákra, árkokra
belógó
faágakat,
bokrokat
szíveskedjenek levágni.
A későbbiek folyamán a Faluszépítő
és Faluvédő Egyesület ellenőrzést
tart a faluban, és ahol szükséges,
megszervezi
a
zavaró
ágak
levágását.
Ez a kérés vonatkozik az épületek
előtti
árkok
tisztítására,
karbantartására is.
Azok,
akik időskorúak vagy
mozgásukban korlátozottak, és a
kért
munkákat
nem
tudják
elvégezni, jelentkezzenek a Bikal
Nonprofit Kft-nél.
Az árkok kitisztításánál keletkezett
földet, kérésre, a Bikal Nonprofit
Kft. elszállítja.

2013. április

Közkívánatra idén is
Mutasd meg Magad!
A Bikali Német Önkormányzat
ismét meghirdeti a bikali Mutasd
meg Magad Fesztivált.
Jelenlegi bikali, illetve bikali
kötődésű (hajdan volt bikali, bikali
rokonok stb.) előadók jelentkezését
várjuk.
Életkori, kategóriabeli megkötés
nincs.
Jelentkezni július 10-ig lehet a
német önkormányzat tagjainál.
Feller Henrik 0630/518-6525
Mühlbert István 0670/614-0420
Percz Lídia 0630/911-9623
Studer Imre 0630/233-6767

EBEK VESZETSÉG ELLENI VÉDŐOLTÁSA BIKALON
2013. MÁJUS 2. (CSÜTÖRTÖK) 10:00-11:00
2013. MÁJUS 3. (PÉNTEK) 16:00-17:00
PÓTOLTÁS:
2013. MÁJUS 4. (SZOMBAT) 10:00-11:00
Az oltási könyvet mindenki hozza magával.
Oltási könyv pótlása + 200Ft.
A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium rendelete alapján az oltás
díjköteles. Az oltóanyag ára, az oltás munkadíja + áfa, az államigazgatási
szolgáltatási díj (mely befizetési kötelezett a megyei Kormányhivatal AEÜ-i
Igazgatóság felé), kutyánként 3.500Ft, mely összeget az eb tulajdonosa köteles az
oltáskor befizetni. Az eb tartási helyén végzett oltás 4.000Ft.
A féregtelenítés kötelező, az ebek nagyságától függően 10 kg-onként 100Ft.
Az ebek veszettség elleni védőoltása kötelező, elmulasztása szabálysértési
feljelentéssel és 50.000Ft pénzbüntetéssel jár.
VESZETTSÉG ELLEN CSAK MIKROCHIPPEL MEGJELŐLT EB OLTHATÓ!
Dr. Szemenyei Károly

Tisztelt Bikaliak!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2013.06.18-án 9:00-13:00-ig karbantartási
munkálatok miatt a gázszolgáltatás szünetelni fog Bikalon és a bonyhádi
gázátadó állomáshoz tartozó településeken. Kérdés esetén a következő
telefonszámokon érdeklődhetnek: diszpécserszolgálat 06/80/42-42-42,
Brandt János 72/503-290 (7626 Pécs, Búza tér 8/a.).
Megértésüket köszönjük: E-on
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Civilek Hangja – A Junior Klub beszámolója
A tavaly ősszel alakult Junior Klub 14 taggal
(Balázs Noah, Bágyi Bence, Bágyi Fanni, Gärtner
Csaba, Gärtner Kinga, Hollósi Viktor, Kronvald
Kíra, Miklós Hanna, Nagy Szimonetta, Nyári
Áron, Piczek Dóri, Piczek Péter, Puchner Eszter,
Szekeres Emma) kezdte meg működését.
A 2013-as évre vonatkozóan terveink között
szerepelt az óvodás- és iskolás farsangok
támogatása
(5000-5000Ft),
mellyel
a
tombolanyereményeket
tudtuk
kisebb
ajándékokkal gazdagítani.
A klub célja többek között, hogy a bikali
gyerekek
összebarátkozzanak,
egymástól
tanuljanak, együtt játszanak kicsik és nagyok
egyaránt.
A
szervezett
programjainkkal,
kirándulásokkal
szeretnénk
őket
összekovácsolni. A programok megvalósításához
az önkormányzattól anyagi támogatást kaptunk.

Májusban a gyereknap megszervezésében
veszünk részt, ami ismét a Tópartinál kerül
megrendezésre, ahova mindenkit - kicsit és
nagyot egyaránt - szeretettel várunk! Nyári
terveink között szerepel többek között a falunapi
Április 13-án, szombaton az Ifjúság utcai sütés-főzésben
való
részvétel,
séta
a
játszótéren gyűltünk össze, ahol egy nagyon vadászházhoz, az Afrika Múzeum meglátogatása
kellemes délutánt töltöttünk el.
összekötve egy balatoni fürdőzéssel…
A gyerekek a szüleik segítségével nyársaltak,
sütiztek, a fiúk fociztak, a legkisebbek Örömmel fogadjuk az új tagok jelentkezését
csúszdáztak,
mászókáztak,
homokoztak, (Balázsné Galaci Judit tel.: 30/9724685, Miklós
Balázsné 30/5927487)!
bicikliztek…
Balázsné Galaci Judit és Miklós Balázsné

IKSZT – Wágner Antal szavalóverseny
Idén, immáron második alkalommal került
megrendezésre költészet napi szavalóversenyünk,
melyen iskolánk tanulói bizonyították jártasságukat
és felkészültségüket verselésből. Természetesen a
produkciók sikerében jelentős szerepet játszott
felkészítő tanáraik hozzáértése, elhivatottsága. A
színvonalas műsor lebonyolításában a felkészítő
tanárok mellett elévülhetetlen szerepet játszottak a
zsűri tagjai, Nyírő Roland és Czeglédi Ferenc is. A
vers
helyi
ünnepét
beárnyékolta
tragikus
hirtelenséggel
elhunyt
igazgatónk
és
magyartanárunk,
Wágner
Antal
halála.
Kifejezhetetlen mindaz, amit dolgos évtizedei alatt
számos generáció kapott tőle, ezért csak
megköszönni tudjuk. Szerény módon ugyan, de
életművének
és
emlékének
tisztelettel
és
megbecsüléssel adózva, családja jóváhagyásával az
idei évtől Wágner Antal szavalóversenynek
neveztük el rendezvényünket.

A műsor lebonyolítása struktúrájában a tavalyi
rendezvényt mintázta, azaz a szavalók két
korcsoportban - az 1.-4. osztály, valamint az 5.-8.
osztály - versenyeztek egymással. Az alsós
korcsoport harmadik helyezettje Kun Dániel,
második helyezettje Kertész Benedek, első
helyezettje pedig Horváth Balázs lett. A
felsősöknél harmadikként Kmetty Beatrixot,
másodikként Szabó Rékát, győztesként Mayor
Tímeát ünnepelhettünk. Ugyan a pontozás melyben a zsűri tagjainak munkáját igencsak
megnehezítette a sok jó produkció - mindössze
néhány győztest nevezett meg, valójában minden
résztvevő nyert. A nézők, akik egy kellemes
programmal gazdagodtak, a gyerekek, akik
inspirációt kaphattak, hogy még jobbakká
válhassanak, valamint felkészítőik, akik láthatták
munkájuk gyümölcsét.
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ÉRHÁLÓZAT-VIZSGÁLAT VALAMINT GYOMOR-ÉS BÉLDAGANATSZŰRÉS
MÁGOCS, MŰVELŐDÉSI HÁZ 2013. ÁPRILIS 29.(HÉTFŐ) 8.00-16.30
A vastagbélrák dobogós helyezett a daganatos halálok listáján; a statisztikák szerint húsz
emberből egynél számolni kell a vastagbélrákkal. Egyike azon kevés rákfajtáknak, amely még
időben, akár hosszú évekkel a daganat kialakulása előtt könnyedén felismerhető és megelőzhető
lenne. Minden második ember halálát a szív és érrendszeri betegségek okozzák Magyarországon.
A magyar férfiak 40%-a nem éri meg a 65. évet. A szívinfarktust 40%-ban kíséri magas vérnyomás
vagy magas koleszterin.
Kinek ajánlott a szűrővizsgálat?
Akinek a családjában előfordult magas vérnyomás vagy szívbetegség
Akinek magas vérnyomása van, magas a koleszterin és /vagy vérzsír (triglicerin) szintje
Hölgyeknek, akik változókórba lépnek
Akinek váratlanul memóriazavara kezdődik (agyi erek meszesedésének egyik első tünete)
Akinek sokat fáj a feje, szédül, zsibbad keze vagy lába, aki túlsúlyos
Bejelentkezés a 30/62-90-331-es telefonszámon! /visszahívom/
HÉTVÉGÉN IS BE LEHET JELENTKEZNI!
Árak:
Érhálózat-vizsgálat+ gyomor- és béldaganat-szűrés: 4900 Ft
Egészségpénztári tagságot, üdülési csekket elfogadunk!
A DIGITÁLIS ÁTÁLLÁSRÓL
KIT ÉRINT?
Akik még nem tértek át a digitális vételre, azok az átállás közvetlen érintettjei. Ők jelenleg is
hagyományos szoba- vagy tetőantennával nézik az analóg földfelszíni adást, azaz előfizetési díj nélkül
tévéznek, és kizárólag az M1, a TV2 és/vagy az RTL Klub adásait tudják fogni.
A felmérések szerint ma Magyarországon mintegy 416 ezer háztartás érintett a digitális átállásban.
Nekik át kell állniuk a digitális adások vételére, ami néhány egyszerű technikai lépéssel megoldható.
Akik kábeles- vagy műholdastelevízió-szolgáltató által vagy interneten keresztül nézik az adásokat, azoknak nem
kell tenniük semmit.
MI SZÜKSÉGES AZ ÁTÁLLÁSHOZ?
Az analóg földfelszíni módon televíziót néző háztartások hagyományos tévékészülékeit alkalmassá kell
tenni a digitális műsorszórás vételére azért, hogy a nézők az új digitális technológiával, jobb minőségben
televíziózhassanak. A digitális földfelszíni műsorszórás zavartalan vételéhez Magyarországon jó állapotú
tető- vagy szobaantenna, koaxiális levezető kábel, valamint hagyományos analóg vevőegységgel
rendelkező tévékészülék esetén egy dekóder (jelátalakító) készülék, úgynevezett, set-top-boksz szükséges.
SZOCIÁLISAN RÁSZORULTAK TÁMOGATÁSA
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) egyszeri, vissza nem térítendő állami támogatást nyújt a
szociálisan leginkább rászorultaknak a közszolgálati médiaszolgáltatások (M1, M2, Duna TV, Duna World)
digitális vételének biztosítása érdekében. A támogatás a közszolgálati médiaszolgáltatások digitális
vételének biztosításához szükséges eszközök beszerzését (settop- box, antenna stb.) és azok beszerelését
jelenti. A vissza nem térítendő állami támogatás 2013. április 30- tól igényelhető.
Az igénylőlap letölthető a www.digitalisatallas.hu weboldalról, illetve ingyenesen visszaküldhető
válaszborítékkal ellátott igénylőlap kérhető a 06-80/38-39-40-es zöldszámon.
Támogatásra kizárólag az jogosult, aki a támogatás igénylésének napján:
• olyan háztartásban lakik, amely kizárólag analóg földfelszíni műsorszórási vétellel rendelkezik, és az
állandó lakcíme is erre a háztartásra vonatkozik, és • rászorult, azaz a) rendszeres szociális segélyt;
b) lakásfenntartási támogatást; c) ápolási díjat kap; d) időskorúak járadékában; e) saját jogon nevelési
ellátásban; f ) fogyatékossági támogatásban; g) vakok személyi járadékában; h) saját jogon kapott
hadigondozotti pénzellátásban; i) foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesül; illetve j) 2013. évben
tölti be a 70. életévét (vagy ennél idősebb), és számára az ONYF által folyósított nyugellátás, nyugdíjszerű
szociális ellátás, egészségbiztosítási ellátás együttes összege nem haladja meg a mindenkori
nyugdíjminimum kétszeresét, azaz 57 000 forintot.
Sterner Péter az E-Magyarország helyi vezetője ( az IKSZT emeletén) szívesen segít a
nyomtatványok letöltésében és kitöltésében. Nyitva: H., K., Sz.,Cs: 12:30-16:30 P.: 8:00-12:00
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Egyházi hírek
„Isten türelme kellemes és édes, mint egy nyári éjszaka.” Ferenc pápa

2013. április

Felhívás

Többen is jelezték,
hogy gyanús
emberek jelentek
meg a falu
A hónap 1. vas.
különböző pontjain.
14 órakor
Ezek az asszonyok
A hónap 3. vas.
és férfiak azzal
11 órakor
mennek be a
Elérhetőségek
házakhoz, hogy
Koskai Erzsébet lelkész
eladni
vagy venni
459-092,
szeretnének
0630/587-4610
valamit, vagy csak
valamit kérdeznek.
Volt olyan eset is,
Továbbra is szeretettel várunk mindenkit, akik szeretnének valami új dolgot
hogy
megtanulni,vagy szívesen megosztanák ötleteiket, tapasztalataikat. A helyszín, a
kisteherautóval
lehetőség megvan, a jó tartalom csak rajtunk múlik!
beálltak a nyitott
Helye: Önkormányzat emelete, IKSZT terem
kapun az udvarba,
Ideje: MINDEN MÁSODIK HÉTFŐN 16.00 órakor
dudáltak és várták,
(A következő foglalkozás ideje:2013. május 6.)
hogy van-e otthon
valaki. Majd,
TAVASZI LOMTALANÍTÁS!!!!
amikor a lakók
MÁJUS 3. PÉNTEK
kimentek, azt
Ne készítsen ki: -építési törmeléket, -állati tetemet, - zöldhulladékot, -veszélyes
színlelték, hogy
hulladékot (akkumulátor, gumiabroncs, növényvédőszeres-festékes doboz stb),
véletlenül rossz
-elektronikai hulladékot (TV, hűtőszekrény stb.)
helyre álltak be.
Kérjük, mindenki
A lomok kikészítésének módja:
legyen óvatos! A
A hulladékot május 3. reggel 6 óráig kell kihelyezni úgy, hogy a tisztaság
kiskapukat és a
megóvása érdekében a szóródó anyagok gyűjtődobozba vagy zsákba
nagykapukat –
kerüljenek.
amennyiben
lehetséges- tartsák
ZEBRATORTA
KÉMÉNYSEPRÉS
zárva. Idegeneket
Hozzávalók:5 db tojás, 25 dkg porcukor, 1,25 dl
BIKALON
ne engedjenek be
langyos víz, 2,5 dl étolaj, 1 cs vaníliás cukor, 37 dkg
július 10.-12.,
az udvarra,
liszt, 1 cs sütőpor, 2 ek kakaó
október 10.-14.,
épületbe,
Elkészítés: A tojások sárgáját a kétféle cukorral jól
december
23.-24.
határozottan
kikeverjük. Kavargatva hozzáadjuk a vizet és az
Kéményseprő:
Schnetz
Péter
küldjék
el őket.
olajat, kanalanként. A sütőporral elkevert lisztet is
0630/416-0193
szép lassan beledolgozzuk, végül pedig a kemény
Amennyiben
habbá felvert
tojásfehérjéket
is óvatosan
Kéményseprőipari
gyanús autót
beleforgatjuk. A tésztát megfelezzük, egyik felébe
közszolgáltatással
látnak, írják fel a
beleszitáljuk a kakaót. Egy 26 cm-es tortaformát
kapcsolatos észrevételeivel,
rendszámot.
kivajazunk, lisztezünk. Az aljába középre teszünk
panaszaival, javaslataival
két kanál fehér tésztát. (Nem kell elkenni!) Majd a
szíveskedjen az ügyforgalmi
Ne csak a saját,
fehér tésztára két kanállal teszünk a kakaós
irodához
fordulni.
hanem a
tésztából. Lényeg, hogy mindig középre s egymás
tel.: 466-158, vagy
szomszédok
tetejére kerüljön a fehér-barna tésztából! Ezt a
kanalazást addig kell folytatni, míg van a tésztából.
0630/552-1451
portájára is
180 fokra előmelegített sütőben, 45-50 percig
Zengővárkony Arany J. u. 86.
figyeljenek!
EVANGÉLIKUS EGYHÁZ
Istentisztelet:

KATOLIKUS EGYHÁZ
Szentmisék:
vasárnap: 9:45 órakor
szerda, péntek: 17:00 órakor
pénteken mise után keresztút
Az egyházi hozzájárulás
Lukácsné Terike néninél
befizethető Tel.: 459-266
Csibi Imre mágocsi
plébános atya:
0630/322-0690

Kreatív Kuckó

sütjük. A kihűlt tésztára rakhatunk cukormázat,
csokimázat, porcukrot.
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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

2013. április

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

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.

GUMISZERELÉST, CENTÍROZÁST ÉS
DEFEKTJAVÍTÁST VÁLLALOK SZÁMÍTÓGÉPES
MOTOR-DIAGNOSZTIKA!!
Kübler István, autószerelő Bikal Ifjúság utca 37.
0672/ 459-304 vagy 0630/621-0752

CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT
Tiringer Ernőné, fogadóóra az iskolában
szerdán 13-15 óra között.

VIRÁG és jó minőségű IMPORT
HASZNÁLT RUHA.

KÖRZETI MEGBIZOTT RENDŐR
Müller György szolgálati tel.: 30/218-4806
SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS BIKALON
Piszkor Istvánné, Gyöngyi 06/30/231-39-85
POSTA BIKAL 459-210
OKMÁNYIRODA KOMLÓ Városháza tér 3.
72/584-013, ,
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

ÉPÍTÉSÜGYI HATÓSÁG
Komló, Városháza tér 3.
telefon: 72/584-000
ügyfélfogadás: hétfő, szerda 8:00-16:00
FALUGAZDÁSZ Nemes Balázs
06/30-329-28-81 Ügyfélfogadás:
csütörtök 10:00-11:00 IKSZT Bikal
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Hétfőtől- Szombatig 8-17óráig.
06/20/410-49-15 vagy 459-238 Szeifert Ibolya Béke u. 6

FRISSÍTŐ SVÉD MASSZÁZS
- FRISSÍTŐ TESTMASSZÁZS,
- HÁTMASSZÁZS,MELY
- FRISSÍTŐ TALPMASSZÁZS,
- RELAXÁLÓ ARCMASSZÁZS,
- ALAKFORMÁLÓ, CELLULIT MASSZÁZS
BEJELENTKEZÉS TELEFONON: 06-30/972-4685-ÖS
A vendégek kényelme érdekében kérésre házhoz is megyek.

VETŐMAG A TINY BOLTBAN
Térjen be és válogasson közel 100 fajta
vetőmagból. Továbbra is kapható virágföld,
virágcserép, kerti szerszám.

BIKALI BOLTOK
Vegyesbolt – Györki Ernőné 459-340
Vegyesbolt – Hild Gáspárné 459-374
Tiny aprócikkbolt Kiss Tiborné 30/947-7479
Tóparti ABC és Bisztró 459-202
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
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: május 15.
Megjelenik 400 példányban – a lap ingyenes. Szerkesztő: Studer Zsófia Nyomtatás: Basámi Kft. Dombóvár
A megjelenő cikkek tartalmáért a kiadó nem vállal felelősséget.

