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Juhász Gyula
Betlehem
Ó, emberek gondoljatok ma rá,
Ki rómaihoz, barbárhoz,
zsidóhoz,
A kerekföld mindegyik
gyermekéhez
Egy üzenettel jött: Szeressetek!
Ó, emberek gondoljatok ma rá,
S gondoljatok, rá holnap és
minden áldott
Napján e múló életnek s legyen
A betlehemi énekből öröm,
A karácsonyi álomból valóság,
És békessége már az
embereknek.

www.bikal.hu

Beköszönö
Áldott, meghitt, friss
kalács-illatú,
gyertyafényes karácsonyi
ünnepeket
és
egészségben, örömökben,
sikerekben gazdag
2014-es évet kívánunk!
Studer Imre polgármester, Feller Henrik alpolgármester,
Mázsár Lászlóné, Brandt Vincéné, Kniesz Zoltán képviselők, dr. Markó
Gábor jegyző, a Polgármesteri Hivatal és a Bikal Nonprofit Kft dolgozói

Testületi Hírek
1.A Testület elfogadta a háromnegyed éves
gazdálkodásról szóló beszámolót és a 2014. évi
költségvetési koncepciót.
2. A Testület módosította a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási szerződést. Így a bikali lakosok
részére a szemét elszállítása továbbra is díjtalan,
annak költségét az Önkormányzat átvállalja. A
kukák méretének egységesítésével a 2014-es évben
közel
1.000.000Ft-tal
csökken
a
község
szemétszállítási díja.
3.A testület a közterületek karácsonyi díszítésére
150.000Ft-ot szavazott meg.
4.A Testület a 85. életévüket betöltött bikaliaknak
köszöntő ünnepséget szervezett dec.13-ára, melyre
személyenként 10.000 Ft-ot szavazott meg.
5.A Testület vállalta, hogy az iskolai karácsonyi
műsorra különjáratot indít a nagyhajmási és
lengyeli szülőkért.
6. A Testület az óvodának 25.000Ft karácsonyi
támogatást szavazott meg.

7.A Bursa támogatásra beérkező 7 pályázó
mindegyike 5000Ft/hó összeget kap 10 hónapon
keresztül:
Tóth István, növénytermesztő mérnök szak
Lenge Márk, mérnök informatikus szak
Bózsing Márk, vadgazda mérnök szak
Maisch Patrícia, magyar-történelem mesterképzés
Schuller Gábor, közlekedésmérnök szak
Schuller Kata, testnevelő-edző szak
Györki Csaba, mezőgazdasági és élelmiszer ipari
gépészmérnök szak
Sikeres tanévet kívánunk!
8.Sásd
és
Vidéke
Vagyonkezelő
és
Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Kft a
gondozásért fizetendő díjat 2013. november 15. –
dec. 31. időszak között 600 Ft/óra összegre emelte.
Ennek megfizetését az Önkormányzat átvállalja.
9.A Testület döntött arról, hogy Bikal Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
Sásdi
Többcélú Kistérségi Társulásban fennálló tagságát
2014. június 30. napjával meg kívánja szüntetni.
A Képviselő-testület 2014. július 1. napjától a
Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati
Társuláshoz kíván csatlakozni.
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FOGADÓÓRÁK

MAGATARTÁSI SZABÁLYOK RENDKÍVÜLI TÉLI IDŐJÁRÁS ESETÉN

(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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Folyamatosan kísérje figyelemmel az időjárás-jelentést!
Tartson otthonában legalább egy hétre elegendő alapvető élelmiszert, szükséges
mennyiségű gyógyszert!
Ha lehetősége van, akkor készüljön fel hagyományos fűtés üzemeltetésére, fordítson
gondot a tűz kialakulásának megelőzésére és a füstgázok megfelelő elvezetésére!
Helyezzen készenlétbe szükség-világítóeszközt, elemről működtethető rádiót!
Felesleges hívásokkal ne terhelje túl a távbeszélő vonalakat!
Hideg elleni védekezés céljából soha ne fogyasszon alkoholt!
Öltözzön rétegesen, felsőruházata lehetőleg legyen vízhatlan!
Rendkívüli havazás esetén lehetőleg ne induljon hosszabb útra, ha feltétlenül
szükséges, akkor:
gépjárműve rendelkezzen a biztonságos téli üzemeléshez szükséges felszereléssel (téli
gumiabroncsok, hólánc, elakadás esetére lapát vagy ásó, homok stb.),
gépkocsijában helyezzen el meleg takarót, elektromos kézilámpát, legalább egynapi
étkezésre elegendő élelmiszert, szükséges gyógyszert,
legyen felkészülve arra, hogy gépkocsija bármikor elakadhat és gyalog kell folytatnia
útját,
amennyiben hosszabb időt (néhány órát) kénytelen álló gépjárművében tartózkodni és
a motor járatásával fűteni az utasteret, akkor ne felejtsen el időközönként szellőztetni.
Az álló jármű utasterébe kipufogó gázok szivároghatnak, amelyek súlyos rosszullétet,
halált okozhatnak.
A kialakult rendkívüli helyzettel kapcsolatos bejelentéseit a Baranya Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 24 órás főügyeletén fogadják a katasztrófavédelem
munkatársai. Tel: 72/514-860

Civilek Hangja – Faluszépítök és Nyugdíjasok
Kedves Tagtársaim! Kedves Olvasóm!
Jelszavunk: „Tarsunk össze, örüljünk egymásnak és nagyon szeressük egymást!” Ez a kedves
jelszavunk egész évre szóljon, az év egyik legbékésebb és legboldogabb érzelmi töltődésű
ünnepén, a karácsonyon is. Hisz ez az ünnep ad lehetőséget, alkalmat arra, hogy a nagy család
a hagyományos feldíszített karácsonyfa köré gyűlve igazi szeretetben köszöntse egymást és
együtt örüljenek egymásnak.
Tiszte szívemből kívánom, hogy a bikaliak többsége részese lehessen majd ennek az
ünnepvárónak, és békességben, szeretetben élje meg ezeket a napokat. Karácsonyi Ünnepek
alkalmával SZERETETTEL GONDOLJUNK egymásra, amikor a gyertyákat meggyújtjuk a
szentestei karácsonyfáinkon.
„Karácsonykor minden szív hazatér
Megdobban a szívünk, karácsonyt vár,
kopogtat az ajtón az ünnepnap már,
csillogó szánkó tart hazafelé,
fehér, havas úton repül felénk.
A legszebb ajándék most a szeretet,
mely a szívünkben él, és sok titkot rejt,
hát nyissuk ki szívünknek kis ajtaját,
s engedjük be rajta, mit epedve vár”
Karácsonykor minden szív hazatér,
karácsonykor minden oly csodaszép,
fenyőfát díszít most minden család,
sok csomag kerül a fenyő alá.
Karácsonykor minden szív hazatér,
s az öröm most mindennél többet ér,
hát fogjuk meg szépen most egymás kezét,
Szent Karácsony ünnepén.
Ezen gondolatok jegyében kívánunk minden bikalinak szeretetteljes karácsonyi ünnepekete és
sikerekben gazdag új esztendőt! Szeretettel: Nyugdíjas és Faluszépítő Egyesület
Horváth Marika néni
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Óvoda hírei
Novemberben:
A szülőkkel és meghívott vendégeinkkel egy kis közös lakoma után az iskola meghívására megnézhettük a 4.esek mesejátékát Márton nap alkalmából, mely ismét felejthetetlen élményt nyújtott a közönségnek. Majd
óvodások, iskolások, szülők, pedagógusok, vendégek mind együtt vehettek részt a lampionos felvonuláson.
Köszönjük az iskola meghívását.
Külön köszönjük Ibi néni ,a Fryand család és a Junior klub segítségét!
29-én hagyományainkhoz híven barkácsdélutánt szervezett a Szülői Közösség, ahol szülők, gyerekek, az
óvoda dolgozói közösen készíthettek karácsonyi asztaldíszeket, gyertyákat és díszíthettek mézeskalácsot az
Advent jegyében. Mindezeket a dolgokat december 20-ig az óvodában árusítjuk, hogy ezzel is gyűjtögessünk
gyerekeink részére.
Köszönjük az SZK. tagoknak a gondos előkészítést, a résztvevőknek a segítséget, a vásárlóknak a
hozzájárulást!
December:
A hónap elején mi óvó nénik részt vehettünk az elsősök nyílt óráin és
meggyőződve figyelhettük milyen ügyes iskolásokká váltak egykori
óvodásaink.
06-án megérkezett a gyerekekhez a Mikulás, akit már nagyon vártak.
Énekkel köszöntötték és persze megígérték, hogy mindig szófogadóak
lesznek. Délután az iskola meghívására nagycsoportosaink szüleikkel
együtt részt vehettek a Mikulás-futáson. Nagyon örültünk, hogy 4
óvodásunk is bátran teljesítette a kihívást, név szerint: Csalló Attila,
Piszkor Elizabet, Nagy Marcell és Tóth Erik.
13-án Meghívást kaptunk Nagyhajmásra, hogy együtt vehessünk részt
egy zenés karácsonyi előadáson, mely előtt óvodásainknak lehetőségük
lesz adventi díszt készíteni és mézeskalácsot sütni. A gyerekek szüleit is
szeretettel várják.
Még van egy kis időnk, hogy felkészülhessünk a szép és áldott ünnepre, melyet szeretnénk itt az oviban is
ünnepi ráhangolódással tölteni. Bár még nem érkezett el az ajándékozás ideje, de már most előre is
megköszönnénk az önkormányzatoknak a pozitív hozzáállást és segítségét, illetve mindenkinek aki
valamivel is hozzájárul óvodánk életéhez, mert e nélkül biztosan szegényesebb lenne a gyerekek karácsonya
is.

"Karácsony ünnepére
Az a kívánságom,
E háznak népére
Béke, öröm várjon."
Kívánunk az óvoda dolgozói nevében békés és boldog ünnepeket!

Az IKSZT híre
Kedves fiatalok!
Felhívjuk figyelmeteket, hogy a következő ifjúsági klub 2013. december 21-én, szombaton 14:00-tól, a
megszokott programelemekkel vár benneteket, a helyi IKSZT-ben.

Szeretettel várunk minden fiatalt!

Borsi Viktor
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A Német Önkormányzat és a Németklub hírei
Svábbál

Bikalon

A Bikali Német Kisebbségi Önkormányzat valamint a Bikali Németklub
2014. január 18-án 20,00 órai kezdettel újra megrendezi a Bikali Svábbált.
Helye: Puchner Kastélyszálló Zene: Unterrock Zenekar Pécsről
Belépők 1500Ft-os áron a helyszínen illetve elővételben is megvásárolhatók.
Jegyek elvételben vásárolhatók:
Percz Lídiánál 0630/911-9623
Mühlbert Istvánnál 0670/614-0420
Studer Imrénél 0630/233-677
Feller Henriknél 0630/518-6525
Találkozzunk a Bikali Svábbálban!!!!!!
KÖSZÖNET MINDAZOKNAK, AKIK TÁMOGATTÁK AZ AUGUSZTUSBAN FELAVATOTT
EMLÉKMŰ FELÁLLÍTÁSÁT!
-Goják András
-Mühlbert Henrik és családja
Szalay Jenőné
Hild Gáspár és Gáspárné
Galambos Dénes
Cs. Nagy Istvánné
Maisch Péter
Bikali Kolping Család
Studer Ádám
Studer Imre
Hidaskürt Önkormányzata

2.000.5.000.10.000.10.000.10.000.5.000.3.000.17.000.5.000.5.000.85.010.-

Kniesz Erzsébet
3.000.Lovas Zoltán
10.000.Takács Jánosné
5.000.Nagy László
2.000.Lukács Józsefné
5.000.Mészáros Károlyné
1.000.Gölöncsér Zsuzsanna
2.000.Kovács Zoltán (Petőfi u.) 3.000.Feller Henrik
10.000.Hidaskürti Kat. Egyház 28.337.-

Bikal Nonprofit Kft: az emlékmű környezetének rendbetétele, kialakítása, az alapok elkészítése.
Bikal Község Önkormányzata vállalta, hogy a következő évben az emlékűmhöz és a köré járdát épít.

AKIKNEK AZ IDEI DISZNÓTOROS VACSORÁT KÖSZÖNHETJÜK:

anyagi támogatások:
Dr. Markó Gábor
Nőklub
Seile család
Carlo Fryand
Faluszépítő Egyesület
Hild Gáspárné
Feller Balázs
Dr. Fekete László

5.000.5.000.5.000.10.000.5.000.5.000.2.000.5.000.-

Nyugdíjasklub
Kniesz Zoltán
Torma Sándor
Lencz János
Rózsavölgyi István
Ifj. Feller Henrik
Deutschklub
Kollár László

5.000.5.000.5.000.5.000.5.000.5.000.5.000.5.000.-

A disznótoros elkészítését köszönjük a Nőklub tagjainak, az Internet Plusz csapatának, Rohr Ernőnek, a Németklub
csapatának, hidaskürti vendégeinknek és mindenkinek, aki segített a disznóvágásnál.
Köszönjük Nyírő Roland tanár bácsi osztályának a vacsora előtti műsor.
NUGÁTOS MÉZESKALÁCSLIKŐR KARÁCSONYRA
Hozzávalók: 30 dkg nugát vagy nutella, 4 dl kávétejszín, 1,5 dl konyak vagy vodka, 2 teáskanál mézeskalács
fűszerkeverék
Elkészítés:A nugátot gőz fölött megolvasztjuk. Levesszük a tűzről, megszórjuk a mézeskalács fűszerrel, hozzákeverjük a
tejszínt és a konyakot, alaposan kikeverjük, majd finom szűrőn átszűrjük. 24 órát állni hagyjuk, hűtőben tartjuk.
Készíthetjük intenzívebb fűszerezéssel vagy több alkohollal, és adhatjuk ajándékba is csinos üvegekbe töltve! Egyedi
címkével, szalaggal szép és finom ajándék.
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Egyházi Hírek
EVANGÉLIKUS EGYHÁZ
Istentisztelet:

A hónap 1. vas. 14 órakor
A hónap 3. vas. 11 órakor
Elérhetőségek
Koskai Erzsébet lelkész
459-092, 0630/587-4610
Nagy örömünkre a Bikali Evangélikus
templom felújítási munkája elkezdődött.
Köszönjük az eddig felajánlott közel
900.000 forintnyi adományt (36 család).
aki még szeretné hozzájárulásával a
munkát segíteni az megteheti Piszkor
Istvánné Huczek Gyöngyinél (tel: 0630/231-39-85) vagy az Evangélikus
Egyházközség Egyházaskozár 7180007511161752 számlaszámon.
Isten Áldása legyen az adományozókon és
az adományok felhasználásán!

2013. december
Anyakönyvi hírek

KATOLIKUS EGYHÁZ
Szent Anna templom
Adventi lelkigyakorlat Bikalon
december 20-án pénteken Keczely
Károly kétújfalusi aranymisés
karizmatikus atya vezetésével. Este
5től szentségimádás, dicsőítés,
gyóntatás, fél 6tól szentmise.
karácsonyi szentmisék:
dec. 25.,26.,29.: 11:00
jan. 1.: 17:00

Isten éltesse
Egyed Gézáné Rozália
nénit, aki
december 28-án tölti be
93. születésnapját
(A legidősebb asszony
a faluban).
--------------------------

megérkezett
Somoskői Éva
és Lenge Tibor
Réka nevű kislánya

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

Szívből köszönjük mindenkinek, aki anyagiakkal, imáival, bármilyen
segítséggel támogatta egyházközségeinket! Isten fizesse meg!
Áldott, Békés Karácsonyt Kívánunk!
Add meg nekünk Urunk a belülről látás adományát!
Karácsonyi Kisded, ezt a MÁSFAJTA látást kérjük:
-hogy a rakoncátlan gyermekben meglássam a szeretetre-éhest, a sorsa ellen tüntetőt,
-a szemtelen fiatalban az önmagát keresőt, a kiforratlant,
-a dacoló felnőttben aki környezetén torolja meg elhibázott életét, balfogásait,
a csipkelődőben azt, aki megszólításra vár, kapaszkodót keres,
-a tétovázóban, bizonytalankodóban, aki dicséretre, megerősítésre vár
-a hibát hibára halmozóban, akit Isten még formál nagy türelemmel
-a csendesen tűrőben, zokszó nélkül szenvedőben, aki társa lett Jézusának a világ
„üdvözítésében”
- a tüsténkedőben, minden jóra készben azt, aki megtapasztalta már: nem kell félnünk
szétosztani magunkat, mert mindig többet kapunk, mint amit adhatunk.
IGEN, ezért a látásért kuncsorgok majd a betlehemi jászol előtt és hiszem, hinni akarom,
hogy imám meghallgatásra talál. Ámen
FELHÍVÁS
Tájékoztatjuk a Tisztelt Hozzátartozókat, hogy Bikal Község Önkormányzata Képviselő-testületének a
temetőkről és a temetkezésről szóló 4/2003. (II. 17.) rendeletének 1. számú melléklete szerint
valamennyi sírhely esetén az első, illetve a további megváltások ideje 25 év. E rendelkezés szerint a
katolikus temetőben az 1988. évben, vagy az előtt létesített, vagy megváltott sírboltok, sírhelyek
megváltási ideje a 2013. évben lejár.
A fenti rendelet értelmében, az örökösöknek lehetőségük van a sírhely bérletét megújítani. Ennek
elmulasztása esetén a sírbolt, sírhely feletti rendelkezési joguk (bérleti viszony) megszűnik és a temető
tulajdonosára száll. A temető tulajdonosa azt értékesítheti, vagy megszüntetheti, a rajta lévő al- és
felépítménnyel (sírhely, kripta) együtt.
Sírhely megváltási díjak (forintban, bruttó összeg)
Első bérlés
Újra megváltás
a) egyes sírhely 1.500
3.000
b) kettes sírhely 3.000
6.000
c) sírbolt (kripta) 5.000
10.000
A sírhelyek 2013. december 31-ig újraválthatóak a temető üzemeltetőjénél:
Bikal Község Önkormányzata 7346 Bikal, Zrínyi u. 2. Munkanapokon 8.00 – 16 óráig (pénteken 8.0012.00 óráig). Ugyan itt tájékoztatást lehet kérni személyesen, vagy telefonon a 72/559-018 számon.

Gratulálunk!
--------------------------

elhunyt
Bakó György

Részvétünk a
családnak!
BUSZ
MENETREND
VÁLTOZÁS
A Komló aut.áll-ról
jelenleg 15:05 órakor
(Bikal aut. vt-től
16:04-kor)
Mekényesre
közlekedő járat 15:10
perckor indul
Komlóról, így a bikali
megállótól 16:14
órakor indul tovább
december 15-től.

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
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

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

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

