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Beköszönö

Konczek József
Szeptember (részlet)

Kedves Bikaliak!

Sárga a kukorica, csörren a levele,
hamvas a szilva, édes már.
Surrog a szőlők közt a seregélyek serege,
fácán röppen, mélyen száll.
Hajlik a napraforgó, súlyos az arca,
morzsolja magvait a naptányér,
csordul a tök aranya, kerék megy át rajta,
onnan száll az égre ez a sárgás fény?

Szeretettel ajánlom mindenki
figyelmébe az őszi
programokat, melyeket az
újság 5. oldalán olvashatnak.
Üdvözlettel: Studer Imre, polgármester

Testületi Hírek
1.A Testület elfogadta a Bikali Önkormányzat és az 9. A Testület megszavazta, hogy Egyházaskozárral

féléves közösen megfizeti a mázai, a lengyeli, a nagyhajmási és
az alsómocsoládi iskolások utazásának költségeit,
illetve egyedül megfizeti a reggeli, 7.30-as Bikal-E.kozár
2.A Testület szándéknyilatkozatot hozott arról, hogy közötti járatot.
amennyiben a jelenlegi üzemeltetési szerződése
megszűnik, akkor a tulajdonában lévő vízi közművek 10. Az önkormányzat kiírta a helyi vállalkozások
üzemeltetésére a Mohács-Víz Kft-vel fog szerződést fejlesztésére szolgáló pályázatát a vállalkozások
támogatásáról szóló 3/2012. (II. 14.) rendelete alapján.
kötni.
Adatlapot a körjegyzőségen lehet kérni.
3.A
Képviselők
elfogadták
a
közterületek
filmforgatási célú igénybevételéről szóló rendeletet.
Egyházaskozári Közös Önk. Hivatal
gazdálkodásáról szóló beszámolót.

4.A Testület megszavazta, hogy az óvoda konyháján
pótolják a hiányzó eszközöket.
5. A Testület döntött arról, hogy az óvoda épületében
lévő, régi e-Magyarország pont helyiséget ingyenesen
használhatja a Kreatív Kuckó.
6.Bikal község is bemutatkozott az idei Komló-Expón
prospektusokkal, Bikalról készült fotókkal, a német
tánccsoport és Studer Lili műsorával. Az Expóra való
utazás költsége 19.127 Ft volt.

Felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy
az evangélikus temető kukájába ne
tegyenek lakossági szemetet!
Köszönjük!
A Bikali Német Nemzetiségi Önkormányzat
köszönetet mond azoknak, akik anyagiakkal
támogatták az augusztus 18-án felavatott
emlékművet.

7. A Testület döntött pályázat benyújtásáról a helyi
A felajánlásokat még október 30-ig várják. Az
önkormányzatok
működőképessége
megőrzését
szolgáló kiegészítő támogatásra.
adományokat Piszkor Istvánné Gyöngyikének és
8. A Képviselők megszavazták, hogy az iskola
épületén
felújítási,
állagmegóvó
munkákat
végeztetnek el.

Lukács Józsefné Terike néninek lehet átadni.
Feller Henrik, elnök
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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

ELÉRHETŐSÉGEK

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
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BARANYA MEGYEI TŰZMEGELŐZÉSI BIZOTTSÁG FELHÍVÁSA
Itt a szüret, vele a mustgáz-mérgezés veszélye
Augusztus végén, a legtöbb borvidéken hivatalosan is megkezdődött a szüret
időszaka, nincs ez másként a kisebb borászatoknál és a hobbi termelőknél sem. A
szüreti időszak alatt gyakran előfordul halálos mustgáz mérgezés, amely egy kis
körültekintéssel megelőzhető. A következő tájékoztatóban összefoglaltuk a
legfontosabb megelőzési szabályokat, de az is kiderül, mit kell tenni, ha már
megtörtént a baj. A mustgáz valójában szén-dioxid, ami egy színtelen, szagtalan, a
levegőnél nehezebb gáz. Gyakori a természetben, a levegő állandó alkotóeleme.
Cukortartalmú növények, gyümölcsök erjedése során keletkezik, például akkor,
amikor forr a must. A cukor elbomlik, és lesz belőle etil-alkohol és szén-dioxid vagy
más néven mustgáz. A mustgáz a pincékben összegyűlik, a levegőt kiszorítja és ez
által oxigén-hiányos állapotot teremt. Ha valaki ilyen helyen tartózkodik, akár életét
is vesztheti. A mustgáz magas koncentrációban fontos életfolyamatokat is
befolyásol. Hat a központi idegrendszerre, amelynek jelei a szédülés, hányinger,
illetve mentális zavar. Vagyis hiába is tudna az ember fizikailag menekülni, a
szellemi funkciók zavara miatt nem képes elhagyni a pincét. Nem érzékeli, mi
történik vele. Ezért tapasztalható, hogy az újbor forrásának időszakában gyakran
lesznek rosszul emberek a pincékben. Magyarországon évente országosan 40-50
alkalommal riasztják ilyen esethez a tűzoltókat. Szerencsére Baranya megyében az
elmúlt évben nem történt mustgáz-mérgezés.
Megelőzés
Megfelelő szellőzés kialakításával elkerülhető, hogy felhalmozódjon az erjedés
közben keletkező szén-dioxid. A baj egyszerűen megelőzhető, egy meggyújtott
gyertyát térdmagasságban tartva (vagy pálcára szerelve) kell lemenni a pincébe
és leérve térdmagasságban elhelyezni. Ha a gyertya lángja menet közben vagy a
pincében elhelyezve kialszik, akkor nagy valószínűséggel mustgáz van a
helyiségben. Ilyenkor haladéktalanul vissza kell fordulni, illetve el kell hagyni a
helyiséget. Célszerű a must forrásának idejére "Figyelem mustgáz veszély” feliratot
is elhelyezni a pincebejáratára mások tájékoztatása céljából.
Ha baj van
Gyakori probléma, hogy megfelelő védelem nélkül próbálnak a segítségére sietni az
összeesett, elájult embereknek. Bemennek a pincébe, fölé hajolnak, próbálják
élesztgetni, és közben ők is belélegzik a veszélyes gázt. Így a segítők is könnyen
bajba kerülhetnek, ezért senki ne próbáljon egyedül ájult ember segítségére sietni,
mert nagyon könnyen a segítő is rosszul lehet. Minél hamarabb riassza a
tűzoltókat a 105-ös segélyhívó telefonszámon, mivel a mustgáz-mérgezést
szenvedő embereket csak a tűzoltók tudják biztonsággal, légzőkészülék használata
mellett kimenteni!

VÖRÖSBOR FESZTIVÁL VILLÁNY
A Bikali Német Nemzetiségi Önkormányzat ebben az
évben is buszt indít a Villányi Vörösbor Fesztiválra.
Időpontja: 2013. október 05. szombat
Indulás: 12 óra 30 perc
Útiköltség: 1000Ft/fő
Lehetőség van egy vacsorával egybekötött
borkóstolóra is, melynek költsége 2200Ft/fő.
Jelentkezés esetén kérjük közölni, hogy részt kíván-e
venni a borkóstolón.
Jelentkezni a Német Nemzetiségi Önkormányzat illetve
a Községi Önkormányzat tagjainál 2013. szeptember
29-ig lehet.
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Iskola hírei – Tanévnyitó képekben
Kopogtat a
vadgesztenye,
vége van a nyárnak.
Anyu mondja: Ideje,
hogy
az isibe járjak!
Kinőttem az ovit, igaz,
nagy legényke lettem,
s a csengettyűs
iskolába
megyek
szeptemberben.

SAJTÓKÖZLEMÉNY
Gépbeszerzés a HKM Bt-nél
2013. augusztus 31.
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére
LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-ben nyújtandó támogatás címén gépbeszerzésre
került sor a bikali székhelyű HKM Bt-nél
A HKM Bt. 1993 óta működik, fő tevékenysége kezdetben a környékbeli településeken adódó építőipari
munkálatok ellátása volt. A jelenlegi tulajdonosi kör 2009-en vásárolta meg a céget. Az új tulajdonosok
felismerték, hogy bővíteniük kell a bt. tevékenységi körét, ezért megkezdték gépek, berendezések
forgalmazását. A több lábon állás érdekében a cég az idei évben mosodát alakít ki, melynek gépparkját a fent
említett pályázat segítségével vásárolta meg. A támogatás segítségével a bt. 2 db szárítógépet, 1 db. ipari
mosóautomatát, 2 db. mángorlógépet és 2 db. gőzölős vasalópultot szerzett be.
A kistérségben és a környező településeken elérhető közelségben nincs megfelelő kapacitású mosoda, így a
szolgáltatás a térségben hiánypótló jellegű. Az új ipari gépek, berendezések technológiai tudásukkal,
kapacitásukkal hozzájárulnak a minőségi, pontos munkavégzéshez.
A gépek kezeléséhez a cég 2 fő Start kártyás munkavállalót is alkalmaz.
A projekt adatai:
A projekt összköltsége: 6.846.000,-Ft
Megítélt támogatás: 4.449.900,-Ft
A projekt kezdő időpontja: 2012.12.17., vége: 2013.08.31.
Kedvezményezett:
HKM Bt., 7346 Bikal, Rákóczi u. 22.
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Könyvtár hírei
Felhívjuk a helyi könyvszerető lakosok figyelmét, hogy október elején, a Csorba Győző Megyei
Könyvtárral kötött együttműködésünk jóvoltából, könyvtárunk számos, új kötettel bővül. A
megszokott folyóiratok (Nők Lapja, Story) mellett számos új is érkezik, így a kicsiknek szóló
Dörmögő Dömötör, a fiatalok érdeklődési köreit feltérképező IM magazin, a gasztronómiai hetilap a
Príma Konyha, valamint a Szabad Föld, a magyar vidék lapja.
-------------------------

Tisztelt színházszerető bikaliak! Szeretnénk felhívni figyelmüket, hogy a környező városok
színházaiban elkezdődik az új 2013/2014-es évad. A következő két hónapban ezeket az előadásokat
láthatják:
PÉCSI NEMZETI SZÍNHÁZ MŰSORA:
Szeptember
19.
19:00 Szegedi Kortárs Balett: Stabat Mater
20.
19:00 Tánckavalkád - a Tánctalálkozó Gálaestje
27., 29., 30.
19:00 Mágnás Miska – Nagyoperett három felvonásban
Október
1., 2., 14-17., 27-29. 19:00 Mágnás Miska – Nagyoperett három felvonásban
5., 6., 8., 9.
19:00 A padlás – Félig mese, félig musical két részben
11., 12.
19:00 Tartuffe – Komédia két részben
22-24., 26.
19:00 A dzsungel könyve – Musical a pécsi balett
közreműködésével
KAPOSVÁRI CSIKY GERGELY SZÍNHÁZ MŰSORA:
Szeptember
26-28.
19:00 Hippolyt, a lakáj – Zenés vígjáték
Október
4., 5., 9-12., 15-17.
19:00 Hippolyt, a lakáj – Zenés vígjáték
31.
19:00 Bölcs Náthán – Drámai költemény
Kellő érdeklődés esetén a Bikal Nonprofit Kft. buszt indít, valamint a jegyrendelésben is
segítséget nyújt.

Civil Szervezetek hírei
Meghívó
A Bikali Faluszépítő Egyesület meghív minden kedves virágszerető érdeklődőt
2013.09.28.-án 15 órai kezdettel az Önkormányzat parkjában tartandó

ELSŐ VIRÁGBÖRZÉJÉRE.
Szeretettel várjuk, ha túlszaporodott és feleslegessé vált szoba-, vagy kerti növényeit (évelő, fűszer, cserje,
dísznövény, virágmag…stb.)szívesen elcserélné másokkal, ha egyszerűen csak nézelődne, beszélgetne,
tapasztalatokat cserélne. A virágok szállításáról mindenki maga gondoskodjon.
-------------------------------

Meghívó
A „Mi családunk zöldségeskertje” címmel, május 15.-én a KÖZ-TÉR-HÁLÓ
pályázatot hirdetett, amelyen községünkből 9 család vett részt.
A bizottság két alkalommal nézte meg a kerteket és fényképet is készített.
Szeretettel meghívunk minden kedves érdeklődőt az Önkormányzat parkjában 2013.09.28.-án 15
órai kezdettel tartandó fotó-, termés- és kóstolóval egybekötött kiállításra.
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Egyházi Hírek
EVANGÉLIKUS EGYHÁZ
Istentisztelet:
A hónap 1. vas. 15 órakor
A hónap 3. vas. 11 órakor
Elérhetőségek
Koskai Erzsébet lelkész
459-092, 0630/587-4610

KATOLIKUS EGYHÁZ
Szent Anna templom szentmisék:
vasárnap: 11:00 órakor
szerda, péntek: 17:00 órakor
Az egyházi hozzájárulás
Lukácsné Terike néninél befizethető
Cseh Péter káplán Bikalon a plébánián
elérhető: 30/46-85-409 vagy 459-208
weboldal: www.csepeticsapata.hu
Csibi Imre plébános atya Mágocson:
0630/322-0690

Cseh Péter: Papi életigém ereje
A katolikus papok között régi szép hagyomány az, hogy szolgálatunk mottójaként
választunk egy idézetet a Bibliából. Néhány példát hadd lássunk erre! A szekszárdi plébános,
Bacsmai László az egész világon ismert Chiara Lubich-tól, a Fokoláré mozgalom alapítójától
kért életigét. Várt, várt, és nem jött válasz. Amikor Laci atya papi közösségben elmondja
nekünk ezt az életre szóló élményét, akkor mindig hozzáteszi, hogy épp az utolsó napon, a
szentelés előtt érkezett meg a válasz Chiara Lubich-tól. Milyen izgatottan bontotta fel a
levelet! Ez a szentéletű olasz nő a következő idézetet küldte neki: „Úgy vagyok köztetek,
mint aki szolgál.” (Lukács evangéliuma 22,27) Egy másik példa: Udvardy György pécsi
megyéspüspökünk életigéje így hangzik: „Jézus Krisztus az Úr.” (Filippieknek írt levél 2,11)
Most pedig a saját életigémről mesélek egy igaz történetet! 2009 nyarán kaptam az
életigémet, amikor egy szép, nyári napon, amikor otthon voltam a szüleimnél és a bátyámnál,
Földeákon. Anyuék reggel kimentek a határba dolgozni, én pedig otthon maradtam. Mielőtt
azonban elindultak volna, Anyu kérte: „Fiam, délre, mire megjövünk, süsd meg a
csirkecombokat!” Nyersen így feleltem: „Dehogy sütöm, sose csináltam!” Ő szótlanul elment.
Én pedig kiültem az udvarra az árnyékba. Olvastam a Bibliát, imádkoztam. Semmi problémát
nem láttam a viselkedésemben. Teljesen természetesnek találtam, hogy amit nem tudok, azt
nem tudom, tehát nem is csinálom. Amikor azonban becsuktam a Könyvek könyvét, a
Szentlélek hangját hallottam a bensőmben: „Süsd meg a csirkecombokat!” Éreztem, hogy Ő
szólít, mert ismerem az Ő szelíd és tiszta, de nagyon határozott hangját. Felpattantam a
székről és elindultam a konyha felé. Miközben szinte futottam, elkezdtek bevillanni
emlékképek a múltból. Lejátszódott előttem az, ahogyan Anyut láttam gyerekkoromban
csirkecombot sütni. Pörögtek a képek: a polc tetején a kenyérmorzsa, a hűtő tetején az étolaj, a
mikró alatti polcon a tojás. Úgy megsütöttem azt a csirkecombot, mint ha addig egész
életemben mindig azt csináltam volna, naponta ezerszer! És megsütöttem. Anyuék délben
hazaértek. A katarzis állapotában vártam az ebéd végét... De nem azért, hogy bezsebeljem az
elismerést, hanem azért, hogy gyorsan végig olvassam délután a négy evangéliumot és
kigyűjtsem belőle azokat a mondatokat, amik arra hasonlítanak, hogy: „Süsd meg a
csirkecombokat!” Persze, nem szó szerint, hanem a lényegét tekintve. Így találtam rá erre:
„Nyújtsd ki a kezedet!” (Márk evangéliuma 3,1-6) Éreztem, hogy ebben az igében éppen
olyan kirobbanó erejű dinamizmus rejlik, mint amit én éltem át csirkecomb sütés közben!
Talán különös ez az egész, de mégis így történt.
A papi életigém ereje átjárja az egész gondolkodásomat. Hiszem, hogy Jézus szavában erő
van. Életre kel, és élete kelt. Jézus átalakít minket. Hiszem, hogy a jó Pásztor téged is hív, aki
most ezeket a sorokat olvasod! Lépj hittel, mozdulj a benned lévő cselekvőerővel! Tégy
valami szépet Istenért, az emberekért! Jézusnak veled is csodálatos terve van! Jézus mondja
neked is, mint Máténak: „Kövess engem!” (Máté evangéliuma 9,9) Kövessük együtt a Mestert,
mint az Ő szeretett tanítványai!
Kedves Olvasó, engedj meg még egy személyes példát az életemből! Akik közelebbről
ismernek engem, tudják, hogy szoktam időnként kenyeret sütni. Persze, nem túl bonyolultan,
csak úgy gépben. Nem az a lényeg, hogy kicsi vagy nagy dolgot teszünk, csak tegyük meg. És
olyan jó, amikor az egész házat betölti a kenyér illata! Hiszem, hogy jó kenyeret tudok sütni!
Aki szeretne megízlelni egy általam sütött kenyeret, az bátran keressen meg! Aki pedig
szeretné megtanulni, azt nagy örömmel megtanítom!
Két programra szeretettel hívok mindenkit a közeljövőben! Szeptember 23-án 17 órától Szent Pio
imaest Egyházaskozáron. Október 1-én 17 órától Kis Szent Teréz imaest Bikalon. A részletek a
templomi hirdetőtáblán olvashatók.

2013. szeptember
Anyakönyvi hírek
elhunyt
Schwarcz Károly



Lakatos Péter

Őszinte részvétünk a
gyászoló családnak!
-------------------------Isten éltesse
Schenk Imre bácsit,
aki Bikal legidősebb
polgáraként
szeptember 24-én tölti
be 95. életévét.
----------------------------

A Mágocsi labor
09.30 és 10.06.
között zárva tart.
---------------------------Köszönjük a falunapi
csodás virágkiállítást
a szervezőknek és a
virágot felajánlóknak,
valamint Nagy
Károlynak a
színvonalas
fafaragásaiból
összeállított
bemutatót.

RENDEZVÉNYNAPTÁR
2013
szeptember 28.
15 óra
Központi Park
virágbörze
szeptember 28.
15 óra
Központi Park
Mi családunk
zöldségeskertje
bemutató
október 5.
villányi vörösbor
fesztivál
november 9.
Falusi disznótoros
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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
Tiringer Ernőné, fogadóóra az iskolában
szerdán 13-15 óra között.
KÖRZETI MEGBIZOTT RENDŐR
Müller György szolgálati tel.: 30/218-4806
Komló: 582-440
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
KÉMÉNYSEPRŐ Schnetz Péter
0630/416-0193
A komlói JÁRÁSI HIVATAL
bikali ügyfélszolgálat
Ügyfélfogadási idő: kedd 8:00-9:30
Bükösdi Zoltánné 584-000/4118
Kovácsné Szelmann Gyöngyi 584-000/4453
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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
Bogyay Gábor ügyvezető: 0630/748-1581
Eladó vagy kiadó családi házat, lakást,
nyaralót, termőföldet keresek! Ha Ön
rendelkezik bármelyikkel kérem, hívjon!
0630/346-3333
GUMISZERELÉST, CENTÍROZÁST ÉS
DEFEKTJAVÍTÁST VÁLLALOK
SZÁMÍTÓGÉPES MOTOR-DIAGNOSZTIKA!!
Kübler István, autószerelő Bikal Ifjúság utca 37.
0672/ 459-304 vagy 0630/621-0752
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
- 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.

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: október 12.
Megjelenik 400 példányban – a lap ingyenes. Szerkesztő: Studer Zsófia Nyomtatás: Basámi Kft. Dombóvár
A megjelenő cikkek tartalmáért a kiadó nem vállal felelősséget.

