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Beköszönö
Devecsery László
Pitypang
"Hajlítom kezem, ujjaim,
gömböt formálok csendesen.
Pitypangra pillantok kedvesen.
Játékát utánzom szelíden:
ujjaim nyitom:
el nem szállnak…
Pitypangra fújok: szél vagyok:
repülnek ernyős csillagok.
…és a pihés ernyők alatt…
rejtőzik az aprócska mag."

Kedves Bikaliak!
Ahogy már tudják, április 6án országos választás lesz.
Arra buzdítok mindenkit,
hogy vegyen részt a
választáson és lelkiismerete
szerint támogassa azt a
pártlistát,
nemzetiséget,
jelöltet, akinek programja,
elképzelései
legközelebb
állnak hozzá.
Szép tavaszi napokat, jó munkát a kiskertekben:
Studer Imre, polgármester

Testületi Hírek
1.A Testület döntött arról, hogy 100.000 Ft-tal A Bikali Német Nemzetiségi Önkormányzat újra
támogatja a családsegítő és gyermekjóléti meghirdeti a német NYELVVIZSGA pályázatot.
Pályázhat községünk minden lakója, aki ebben az
szolgálat mágocsi helyiségének kialakítását.
2. A Testület megszavazta, hogy az
önkormányzat
a
tulajdonában
álló,
belvízelvezetést
és
öntözést
szolgáló
vízfolyásokat és csatornákat felajánlja a
vízügyi igazgatóságnak. Ez esetben ezek
üzemeltetését és fenntartását a vízügyi szerv
vállalná és felügyelné.
3. 4 db betongyűrűt vásárol az önkormányzat a
csapadékvíz-elvezetés megoldása érdekében a
Szabadság utca alatti átfolyó-részen.

évben német nyelvből alap-, közép- vagy felsőfokú
nyelvvizsgát szerez.
Az elnyerhető támogatás:
alapfok:
max.
7.500 Ft.
középfok:
max. 15.000 Ft.
felsőfok:
max. 25.000 Ft.
Továbbra is előnyt jelent a német kultúra, művészet
és
hagyományok
területén
végzett
eddigi
tevékenység.
Pályázni folyamatosan, egész évben lehet a
nyelvvizsga fénymásolatának és a pályázó német
nyelven
megírt
önéletrajzának
egyidejű
benyújtásával.
A pályázatok elbírálása 2015. év elején valósul meg.

4.Az OTP Komlói Fiókja tájékoztatást tartott
Pályázatok benyújtása:
agrárvállalkozóknak
folyószámlahitel, Bikali
Német
Nemzetiségi
Önkormányzat,
forgóeszköz hitel, beruházási hitel, Széchényi „Nyelvvizsga pályázat” 7346 Bikal Zrínyi u. 2.
kártya és egyéb finanszírozási témákban. Akit
A német önkormányzat a pályázati kiírás
megváltoztatásának jogát fenntartja!
érdekelnek a lehetőségek keresse: Gondos
Viktor, vállakozói kapcsolattartó 72/502-949,
0670/977-5021 GondosV@otpbank.hu

2/6 oldal

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
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Egyházaskozári Óvoda - Kindergarten Egyházaskozár
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet Egyházaskozári Óvoda-Bikal

óvodai dajka munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő, heti 40 órás
A munkavégzés helye:Baranya megye Bikal, Rákóczi u. 13
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: óvodai
dajkai feladatok
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a
"Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az
irányadók.
Pályázati feltételek: Középfokú képesítés, óvodai dajka,
Elvárt kompetenciák: Kiváló szintű Empatikus készség, gyermekszeretet, terhelhetőség,
együttműködés képessége,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:Fényképes szakmai önéletrajz,
három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, szakképzettséget, iskolai végzettséget
igazoló okiratok másolata
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:Német nyelvtudás, Helyi lakos (bikali)
A munkakör betölthetőségének időpontja:A munkakör legkorábban a pályázatok
elbírálását követően 2014. április 1-jén tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. március 21.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Stein Mónika nyújt, a
06309652696 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Elektronikus úton Stein Mónika részére az óvoda.ekozar@gmail.com címre,
vagy
 Személyesen az Egyházaskozári Óvodába, Egyházaskozár, Ifjúság u. 36/a
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. március 31.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2014. február 28.
A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás
a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért
a pályázatot kiíró szerv felel.

POLGÁRMESTERI
HIVATAL
DOLGOZÓI
ÚJRA TANULOK!

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

2014. március

EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI SEGÍTŐ KÉPZÉS

A szakképzés felkészít: megbetegedés és halandóság rizikótényezőinek felismerések
végzésére, egészségügyi okból vagy szociálisan rászorulók felmérésére, segítésére,
egészségnevelési feladatok ellátására, gondozási problémák megoldására.
A képzésbe minimum alapfokú képesítéssel lehet jelentkezni. A képzések több
helyszínen, folyamatosan indulnak megfelelő számú jelentkező esetén.
A résztvevők közfoglalkoztatási bért és utazási költségtérítést is kapnak.
érdeklődni: GYEMSZI Budapest Turi Éva 061/429-4097/158-as mellék

Bikali Újság

3/6 oldal

2014. március

Civilek Hangja – A Nyugdíjas Klub beszámolója
Tisztelt olvasók!
Ahogy a februári számban ígértük, most a 2014-es
évre tervezett programjainkról szeretnénk szólni.
Terveink:
-Helyi fürdőzés a kastélyban, az eddigi gyakorlat
szerint.
-Folytatjuk
a
heti
gerinctornát,
fiatalabbak
bevonásával.
-Gyógyfürdők látogatása: Magyarhertelend, Igal
Egyéb részvételek:
-A mutasd meg magad! rendezvényre szeretnénk
benevezni
-Iskola és falusi rendezvények
-Színház látogatás a dombóvári Művelődési Házban

Családi Est szervezése (ajándékozás, köszöntések,
névnap, házassági évfordulók)
-Karácsonyi, Nőnapi megemlékezések
-Virágosítás, otthoni szépítés
-Nyugdíjasaink utolsó útjára kísérése
-Kisebb
kirándulások:
esetleg
Villány,
Mecseknádasd
-Sportdélutánok a Kastélyban
-Társadalmi munkák szervezése
-Virágkiállítás, Nagy Károly faragott képeivel és a
nyugdíjasok kézimunkáival
-Zsúrdélután szervezése legalább 1-2 alkalommal.

Szeretettel: Horváth Ferencné Marika néni

Az iskola és az óvoda hírei
AZ ÓVODA HÍREI
Óvodásaink február 24-én ellátogattak Puchner Eszter édesapjának asztalos műhelyébe. Másnap a gyerekek
a Postán is körülnézhettek. Mindkét helyen nagyon sok érdekességgel találkoztak, sok új ismerettel,
élménnyel gazdagodtak. Köszönjük a lehetőséget!
AZ ISKOLA HÍREI JANUÁR, FEBRUÁR
Curie verseny
Iskolánk tanulói az idei tanévben is szép számmal beneveztek a Curie
Környezetvédelmi Emlékversenyre.
A 4 levelezőfordulón a 9 csapatból 6 csapatunk továbbjutott a területi döntőbe,
melyet 2014. febr.15-én rendeztek Bonyhádon. A gyerekek számot adhattak a
környezetvédelemmel és a nemzeti parkjainkkal kapcsolatos ismereteikről. A
döntőben 5. helyen végzett Csölle Vanda, Fehér Hedvig, Major Tímea csapata
a hatodikosoknál, szintén hatodikos Cseke Zsolt és Pónya Bonifác a 6. helyen
végeztek. Szép eredményt ért el a negyedikesek közül Fodor Bercel, Martinka
Márk és Tóth Roland ők is a 6. helyet szerezték meg a korcsoportjukban. A
hetedikeseket Gyebnár Fanni, Kohán Vivien és
Paska Barbara képviselte, ők 7. helyen végeztek. Az ötödikeseket is két csapat képviselte a döntőben: Rézműves
Tamás, Vajdle Barnabás, Gyebnár Kristóf, valamint Icha Zoltán, Kertész Benedek és Téczeli Tamás ők is dicséretet
érdemelnek a helytállásukért. Gratulálunk szereplésükhöz!
A negyedikes csapatokat Schullerné Kniesz Márta, a felsős csapatokat pedig Rózsa Józsefné készítette fel a versenyre.
Hangoló színház műsora
Január 17-én, pénteken a Hangoló színház műsorát nézhették meg óvódásaink és alsósaink. A zenés előadást a kicsik
nagyok élvezték, nagy tapssal köszöntek el a művészektől.
Fizibusz fizikai előadás
Január 16-án a Mágocsi iskolába érkezett meg a Fizibusz, ahová iskolánk felső tagozatosai, valamint a harmadik
osztályosaink is meghívást kaptak. A bő két órás előadás nagyon jó hangulatban telt, az interaktív kísérletek nagyon
lekötötték diákjainkat, tanárainkat.
Félévi jegyek
Január 17. volt a félévi osztályzatok lezárásának napja. A bizonyítványt egy héttel később, január 24-én kapták kézhez a
tanulók és szüleik. Sok arcon az öröm és elégedettség látszódott, néhány diákunk azonban elkeseredetten nézett a
következő félév elé.
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Félévzáró értekezlet
Január 27-én a tantestület félévzáró értekezletet tartott. A délelőtti megbeszélésen értékelték az elmúlt félévet, az
osztályfőnökök beszámoltak osztályaik teljesítményéről, az alsós és felsős kollégák tapasztalatokat cseréltek. Az
előttünk áll félév menetét és rendjét is megbeszélték, valamint a közoktatást érintő legfontosabb dolgokról is kaptak
tájékoztatást.
Szülői értekezlet
Január 28-án szülői értekezletet tartottunk az alsó tagozaton. A szülőkkel értékeltük az elmúlt fél évet, és
megbeszéltük az előttünk álló hónapok teendőit, feladatait.
Előadás az Élménybirtokon
Január 30-án délután az Élménybirtokra látogattunk, ahol az apródképzőben a Mátyás király lopni megy című
előadást nézhettük meg. Az Élménybirtok színészei remek, szórakoztató előadást adtak.
Farsangi bál
Február 8-án, szombaton tartottuk meg hagyományossá vált farsangi bálunkat az egyházaskozári tornateremben. A
csoportos beöltözők mellett sokan önállóan bújtak jelmezbe és mérették meg magukat a zsűri előtt. Ismét kellemes,
tartalmas délutánt töltöttünk együtt. Köszönjük a Szülői munkaközösség és a Diákönkormányzat munkáját!
Táncbemutató
Február 21-én tartottuk meg immár negyedik alkalommal a félévzáró táncbemutatónkat. Szinte hihetetlen, hogy
diákjaink már négy éve vehetnek részt társastánc oktatáson! Kicsik és nagyobbak ügyesen táncoltak, gratulálunk
nekik, így tovább!
összeállította: Nyírő Roland

BEIRATKOZÁS
Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2014/2015. tanévre történő általános iskolai beíratásokra az alábbi időpontokban
kerül sor a Hegyháti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Egyházaskozár-Bikali Tagintézménye
2014. április 28. hétfő: Egyházaskozár 8.00 órától 18.00 óráig
2014. április 29-30. kedd, szerda: Bikal 8.00 órától 18.00 óráig
Tanköteles, azaz 2008. augusztus 31-ig született gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási
helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.
Szükséges dokumentumok:
-lakcímkártya
-gyermek taj kártyája
-óvodai szakvélemény
-születési anyakönyvi kivonat
-nyilatkozat a gyermek felügyeleti jogáról
-Nek adatlap az okmányirodából,
- 1400 forint a diákigazolványra
Intézményünk beiskolázási körzete: Bikal, Egyházaskozár, Tófű, Hegyhátmaróc, Szárász
Az Nkt. 72. § (2) bekezdése szerint a szülőt továbbra is megilleti a nevelési-oktatási intézmény szabad
megválasztásának joga, amellyel élve gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelően, saját
vallási, világnézeti meggyőződésére, nemzetiségi hovatartozására tekintettel szabadon választhat iskolát.
Más körzetből érkező tanulóink számára a bejárási lehetőség biztosított.

-

Ha úgy érzi, gyermeke a legjobbat érdemli…
Válasszon bennünket! Kínálatunk:
kompetencia alapú oktatás
- német és angol nyelv tanulása
széles szakköri választék
- testnevelés keretén belül úszás, lovaglás, táncoktatás
külön helyen az alsó és felső tagozat, ezáltal családias, nyugodtabb környezet
az alsó és felső tagozat közötti átmenet megkönnyítése érdekében sok érdekes, közös program
szervezése
tanulni szerető gyermekek számára jó továbbtanulási lehetőség biztosítása
Amennyiben felkeltettük érdeklődésüket, látogasson el hozzánk!
2013. március 25-én Egyházaskozáron, 26-án Bikalon bemutatjuk iskolánkat, pedagógusainkat.
Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt, leendő tanítványt és szülőt!
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Egyházi hírek

Anyakönyvi hírek

„Minden oldalról körülveszel engem, és fölöttem tartod kezedet.”
EVANGÉLIKUS EGYHÁZ

KATOLIKUS EGYHÁZ

Halálozás
Hegyi Istvánné
Erzsi néni

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

Nyugodjon
Békében!

Szent Anna templom
szentmisék:
szerda, péntek: 17:00
vasárnap: 11:00

Istentisztelet:

A hónap 1. vas. 14 órakor
A hónap 3. vas. 11 órakor
Elérhetőségek
Koskai Erzsébet lelkész
459-092,
0630/587-4610

Kell, hogy végre érezd, mennyire szeret az Isten!
Ha szeretnél személyes kapcsolatot Jézus Krisztussal, hiányzik az életedből valami, de nem
tudod, mi az. Szeretettel hívunk és várunk, gyere el és ismerd meg Jézus Krisztust. Állítsd
meg életed kocsiját, hogy beszállhasson Jézus! Ezt megteheted Bikalon a Fülöp kurzus
keretében!
A kurzus témáiból: 1. Isten ma szeret téged 2. A bűn választ el Istentől 3. Jézus már
megváltott
4. Higgy és térj meg 5. Kérd és megkapod a Szentlelket 6. Csatlakozz Jézus testéhez
További információ és jelentkezés:
Kezdés: péntek, 2014. április 4. 17:00 Befejezés: vasárnap, 2014. április 6. 15:00
Szállás: A kurzus helyieknek bejárós, de korlátozott számban szállást is tudunk biztosítani.
Hozzájárulás: bejárás esetén: 4.000 Ft bennalvás esetén: 6.500 Ft
Anyagi okok miatt ne maradj távol! Ha anyagi gondjaid vannak, kérünk, szólj, ahogy
tudunk, segítünk!
Jelentkezéseket erre a címre várjuk: Bánosi Mária Márta tanarno69@gmail.com
Kérünk, időben jelentkezz! További információ: +3620 665 4169
Jelentkezési határidő: 2014. március 28. péntek
Aki még szeretne érdeklődni ezekről az információkról, annak szívesen segítek!

Cseh Péter Mihály csepeticsapta.hu

IKSZT hírei
KEDVES FIATALOK!
Felhívjuk figyelmeteket, hogy a következő ifjúsági klub 2014. március 29-én,
szombaton 14:00-tól lesz, a helyi IKSZT-ben. Vendégünk, Cseh Péter káplán, aki
feleleveníti élményeit a 2013-as brazíliai katolikus ifjúsági találkozóról.
Szeretettel várunk minden fiatalt!
-----------------------------------------------------------TERMÉSZETJÁRÓ SZAKOSZTÁLY HÍREI
Felhívjuk a természetjárás iránt érdeklődők figyelmét idei első túránkra, melyet a
Mecsek, Cikó és Ófalu közötti területére szervezzük. A program tervezett indulási
időpontja és helye: 2014. április 05., 800, az önkormányzat előtti parkoló. Részvételi
díj 800,- Ft, a szakosztály tagjainak ingyenes. Rossz idő esetén a túra elmarad, ill. egy
későbbi időpontban valósul meg. Részletekről érdeklődni a könyvtárban Borsi
Viktornál, ill. a +36 30/654-6804-es mobilszámon lehet.
-----------------------------------------------------------VÁLLALKOZÓK FIGYELEM!
2014. március 26, szerda 1400-kor Juhász Attila „Tippek és trükkök a
vállalkozásoknak” címmel tart előadást a helyi IKSZT közösségi helyiségében.
Szeretettel várunk minden, a településen élő vállalkozót.

MEGEMLÉKEZÉS
Urbán Mihály
1935-2011.
Apukám emlékére.
Látván a sírhelyed.
Szemem könnyeket
ereszt.
Utoljára akartam
mondani, hogy
szeretlek
De nem volt már idő,
Elhagytál minket.
Ha kívánhatnék egyet ,
az lenne :
Bár láthatnám újra
ragyogó szemedet
Mikor megtudtam,
hogy nem látlak többet
Nagyon távol éreztem
magam tőled.
Én még mindig
szeretlek téged
S elfelejteni nem foglak
ígérem!
Még most is velünk
vagy S szállsz a
gondolatomban
Ha itt lennél :Azt
mondanám: Örökké
Szeretlek Édesapám!
Fájó szívvel gondolnak
rád: Nejed: Zoltán fiad
és családja

Állandó álarc és
ásványkiállítás
Tófűn a Kossuth u.
12-ben. Tel.:459-044
Dietmar és Angelika
Weise
a belépés díjtalan
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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
Bornemissza Katalin, 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 (0-24)
72/582-225
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
Vegyes- és Dohánybolt – 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: április 15.
Megjelenik 400 példányban – a lap ingyenes. Szerkesztő: Studer Zsófia Nyomtatás: Basámi Kft. Dombóvár
A megjelenő cikkek tartalmáért a kiadó nem vállal felelősséget.

