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Donászy Magda:
Hóvirág
-Hóvirágom, virágom,
mi újság a világon?
-Véget ért a hosszú tél,
simogat az enyhe szél,
melegebben süt a nap
újra szalad a patak.
Hallottam a cinegék
kikeleti énekét,
tavasz jár a határon.

www.bikal.hu

Beköszönö
Kedves Bikaliak!

Szeretném megköszönni, hogy a
nagy havazások idején Bikal lakóinak
többsége igyekezett a járdákat tisztán
tartani. Köszönet a Bikal Kft.
munkatársainak és Mázsár Lászlónak,
akik hétvégén is azon dolgoztak, hogy a
faluban közlekedni lehessen. Az esetleges
fennakadásokért, hibákért elnézést kérünk! Külön köszönöm
azok fáradozását, akik a nagy hidegben figyeltek a
körülöttük élőkre is: segítettek az idősebbeknek a
hólapátolásban, észrevették, ha valakinek segítségre
volt szüksége.

-Ó, be szép ez virágom!

Szép télvégi, tavaszváró napokat kívánok:
Studer Imre, polgármester

Testületi Hírek
1. Bikal Község Önkormányzat Képviselő
Testülete pályázatot nyújt be az DDOP-5.1.5/B-11
„Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi
rendszerek
fejlesztése”
tárgyában
„Bikal
belterületének vízrendezése” címmel. A projekt
tervezett összköltsége 172.510.183Ft, az igényelt
támogatás 163.884.674Ft, a saját forrás összege
8.625.509 Ft. Az Önkormányzat saját forrás
összegét költségvetési forrásaiból önerőként
biztosítja.
2. A Testület a „Helyi és térségi jelentőségű
vízvédelmi
rendszerek
fejlesztése”
című
pályázat kapcsán a tervezési feladatok ellátására a
Balog Vízépítési Tervező Iroda Kft.-t választotta
ki, és felhatalmazta a polgármestert a megbízási
szerződés aláírására. A megbízási szerződés
alapján a tervezőt a megbízási díjból 120.000 Ft +
ÁFA összeg megilleti a dokumentáció vízügyi
hatósághoz történő benyújtásakor. Tekintettel
arra, hogy a dokumentáció elkészült és a
hatósághoz benyújtásra került, a képviselőtestület az összeg kifizetését jóváhagyta.

3. A Képviselő Testület a Hegyháti ÁMK bikali
óvodájának festésére 23.900 Ft értékben festéket
vásárolt.
4. Bikal Község Önkormányzat Képviselő
Testülete a Mecsekerdő Zrt-től 20 m3 tűzifát
vásárol 14.000 Ft/m3 + ÁFA áron. A képviselő
testület
a
vételárat
egyrészt
a
Belügyminisztériumtól kapott 12.000 Ft + ÁFA /
m3 támogatásból, az e feletti 2.000 Ft/m3 + ÁFA
összeget önerőből, a 2012. évi költségvetésének
terhére biztosítja.

FELHÍVÁS!

TÜZIFA TÁMOGATÁS!

A Képviselő Testület a szociálisan rászorulók
részére a téli fűtéshez természetbeni ellátás
formájában tűzifa támogatást nyújt. A
támogatási igényeket polgármesteri hivatalban
beszerezhető
formanyomtatványon
kell
benyújtani
az
Egyházaskozár
–
Bikal
Körjegyzőségen (Bikal, Zrínyi u. 2.)
A
kérelemhez csatolni kell a háztartásban élők
jövedelemigazolásait is.
Az igény beérkezésének határideje: 2012.
március 7.
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5. Január 18-án a polgármester a sásdi
által
szervezett
(más elfoglaltság esetén kistérség
megbeszélésen
vett
részt,
melynek
a fogadóóra elmarad.
témája a jövőben kialakítandó járások
Ezért szíves
volt.
elnézésüket kérjük!)

FOGADÓÓRÁK

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
Kubik Béláné ig. előadó
559-018
Lőbel Marianna
adóügyi e. 459-205
Pénztári nyitva tartás:
Hétfő-Csüt.: 8:00-15:30
Péntek: 8:00-11:00

6. Február 15-én Studer Imre a
Munkaügyi
Központ
komlói
kirendeltségén aláírta a közmunka
szerződéseket.
7.A BIKALI NÉMET NEMZETISÉGI
ÖNKORMÁNYZAT újra meghirdeti a
német NYELVVIZSGA pályázatot.
Pályázhat községünk minden lakója,
aki ebben az évben német nyelvből
alap-,
középvagy
felsőfokú
nyelvvizsgát szerez.
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Az elnyerhető támogatás:
alapfok:
max.
5.000 Ft.
középfok:
max. 10.000 Ft.
felsőfok:
max. 20.000 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 2013. év
elején valósul meg.
Pályázatok benyújtása:
Bikali
Német
Nemzetiségi
Önkormányzat,
„Nyelvvizsga
pályázat” 7346 Bikal Zrínyi u. 2.
A német önkormányzat a pályázati kiírás
megváltoztatásának jogát fenntartja!

Tisztelt Falusi Szállásadók, Helyi termelők!
A Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége a Vidékfejlesztési
Minisztérium Kiemelt Projektjeként egy vidéki-falusi turisztikai portál
(honlap) kialakítását valósítja meg márciustól. A honlapon lévő egyes megyék
és tájegységek bemutatását olyan neves emberek, színészek vállalták, mint
Szarvas József, Trokán Péter, Sinkó László, Barabás Évi, Klausmann Viktor stb.
A honlap tematikáját tekintve a falusi szállásadók mellett borászatok, helyi
termelők, kézművesek, bio- és ökogazdaságok is kiemelt helyen szerepelnek
majd a honlapon megyei bontásban.
Jelen felhívás egy ajánlat Önöknek amely lehetőséget ad, hogy az
Akciócsoportunk területén található termelők, kézművesek, borászatok
INGYENESEN megjelenhessenek az új honlapon.
Amennyiben Önt is érdekelné a lehetőség, csak a következő adatokat kell
válaszlevélben eljuttatnia hozzánk: szolgáltató neve, termék megjelölése,
szolgáltató címe, telefonszáma, honlap címe, megye megjelölése, maximum 15
mondatos rövid bemutatkozó szöveg és 2 db fénykép.
Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület Szászvár, Május 1. tér 1. 30/ 414-71-59
e-mail: kovacs.sandor.1985@gmail.com
A képviselőtestületek soron következő nyilvános ülései
( az időpont változtatás jogát fenntartjuk)
Bikal Község
márc. 12.
ápr. 16.
máj. 14.
jún. 11.
Képviselőtestülete
17 óra
17 óra
17 óra
17 óra
Német
Önkormányzat

márc. 5.
17 óra

ápr. 2.
17 óra

máj. 7.
17 óra

jún. 4. 17
óra

Szeretettel köszöntjük a bikali hölgyeket Nőnap alkalmából.
Kívánunk Nekik sok örömet és jó egészséget!
Studer Imre polgármester, Feller Henrik alpolgármester,
Kniesz Zoltán képviselő, Dr. Markó Gábor körjegyző
Bogyai Gábor Bikal Kft. ügyvezetője
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Civilek Hangja – Nyugdíjasok és Faluszépítök
Kedves Olvasóink! Kedves bikali Barátaink!
Köszöntünk minden olvasót, aki érdeklődik e
szerény kiadványunk iránt és olvassa az abban
megjelenő közérdekű írásokat, közleményeket. Jó
tudni, hogy továbbra is megvan az anyagi
lehetőség arra, hogy változatlanul jó színvonalon
szerkesztett kiadvány kerüljön a bikaliak kezébe.
Változatlanul várjuk a lakósságtól a közéletre
vonatkozó véleményeket, javaslatokat. Köszönjük
az eddigi részvételt!
Kedves Bikaliak!
Az előző számokban többször is foglalkoztunk a
SASÉI-RÉT
helyzetével,
problémáival.
A
Faluszépítő Egyesületünk 2/2010.sz. határozata
kimondja, hogy "valamit tenni kell ebben a
kérdésben". Ezekre a konkrét teendőkre
PÁLYÁZATOT
kell
kiírni,
hogy
azok
megvalósítását el lehessen kezdeni még ebben a
2012-es esztendőben.
A feladat igen bonyolult, hiszen ez a -bikaliak által
jól ismert - 13,2 ha-os terület
( a régi
futballpályától a Kovácsovicsék halastaváig,)
több részben 140 vidéki tulajdonost érint,mintegy
48 településen, akik a területtel nem törődnek, a
kötelező
gondoskodást
elmulasztják.
Azt, hogy mit lehet és kellene tenni a terület
ésszerű, törvényes, gazdaságos hasznosítására.

továbbá, hogy ezt ki teheti meg és milyen
formában, milyen anyagi eszközökkel - ezt
kellene egy jó pályázatban megfogalmazni.
A pályázatban több alternatívát is ki kell
dolgozni,
azok
költségvetési,
szervezési
kihatásaival... A pályázat díjazására az Egyesület
biztosítja az anyagi fedezetet.
A jeligés pályázatot-zárt borítékban- 2012.
március 31-ig lehet leadni az Egyesület
elnökének. A pályázat részletesebb szempontjai,
feltételei ugyanitt ismerhetők meg márc.5-ig. A
pályázat nyilvános, minden jelenlegi és volt bikali
lakos számára...
PÁLYÁZATI KIÍRÁS: A bikali sasé-i rétek
hasznosítási
lehetőségei
témában.
A pályázat kiírója:
A bikali Faluszépítő
Egyesület.
A
leadás határideje: 2012. március 31.
A sikeres pályázatra kifizethető maximális
összeg:
150.000.Ft
(Százötvenezer/Ft.)
A pályázat elbírálást az Egyesület vezetése végzi
el és hirdet eredményt. Ugyancsak Ő tesz
javaslatokat a megvalósításba
"bevonható"
partnerek
részére.
A
Pályázati
kiírás
kizárólagosan csak a Bikali Újságban és a bikali
honlapon lesz elérhető.
Tisztelettel és üdvözlettel:
Horváth Feri bá és Marika néni

Kedves Bikaliak! Nyugdíjas Nőtagjaink!
A Nemzetközi Nőnap közeledtével most nyílik alkalom, hogy az Újságunk révén is nagy szeretettel
köszöntsem (minden férfitagunk nevében is!) Kedves nőtagjainkat, anyukákat, nagymamákat.
Sok örömet és boldogságot, a lehető legjobb egészséget kívánja Mindnyájatoknak!
Tavasz hajnalán
Ki mindent
Hálánk szálljon
Szépséges nők,
Róluk emlékezünk,
Megtesz értünk, a nő,
Lányra, anyára,
Jó asszonyok,
A nőkről, kiknek
Dajkál, ápol,
Ki a családot
Kívánunk boldog,
Életünk köszönhetjük. És felnevel ő.
Összetartja.
Víg nőnapot.

Az iskola hírei
Félévi bizonyítvány
A téli szünetet követően mindenkinek volt még szűk három hete arra, hogy minél szebb eredmények
kerüljenek a bizonyítványába. Szinte mindenkinek sikerült ezt az időt javításra kihasználni, ezért
január 20-án, miután az osztályfőnökök kiosztották a félévi osztályzatokat, sok elégedett arcú
gyereket lehetett látni az iskola folyosóján. Némelyeknek azonban van miért az orrukat lógatni…
Félévzáró értekezlet, csapatépítő tréning
A félévi eredmények kiosztása után a tantestület megtartotta szokásos félévzáró értekezletét. A
megbeszélésen megvitatták a tanévben történteket, illetve megvizsgálták az előttük álló feladatokat. A
követő napon a tanári kar jó hangulatú továbbképzésen, csapatépítő tréningen vett részt.
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Bikali svábbál
A második alkalommal megrendezett bikali svábbálon fellépett
iskolánk német nemzetiségi néptánccsoportja is. A második és
harmadik osztály tanulói már hetekkel korábban nagy izgalommal
készültek a bemutatóra. Táncoló gyerekeink nagy sikert arattak, és
igazi bálozós hangulatot teremtettek műsorukkal. A tánccsoport
vezetője Schullerné Kniesz Márta tanító néni.
Német verseny
Február 3-án iskolásaink részt vettek a Regionális német vers –és prózamondó versenyen, melyet
Szászváron, a Szent István közösségi házban rendeztek meg. A bikal-kozári iskola diákjai mellett még
nagymányoki, szászvári és mágocsi tanulók mérték össze tudásukat és tehetségüket. Sajnos iskolásaink
kiemelt helyezést nem értek el a versenyen, de jó emlékekkel és értékes tapasztalatokkal tértek haza a
megmérettetésről. Jövőre újra megpróbáljuk!
A versenyben részt vettek: Deák Lili hegyhátmaróci első osztályos, Debreceni Alexandra
egyházaskozári és Tulunger Zoltán nagyhajmási második osztályos, Kertész Benedek nagyhajmási
harmadik osztályos, Urbán Hajnalka bikali és Füzi Krisztián lengyeli negyedik osztályos,
Szuppáncsics Donát egyházaskozári ötödik osztályos és Szabó Réka egyházaskozári hetedik
osztályos tanulóink.
Felkészítő tanárok: Nemes Kitti és Frucht Renáta tanárnők
Hószünet
A közelmúltban leesett nagy mennyiségű hó örömöt csalt minden
kisdiák arcára az egyházaskozár-bikali iskolában is. A reggel három
irányból iskolabusszal pontosan érkező gyerekeket egy színes plakát
fogadta, mely szerint hócsata veszi kezdetét az osztályok között. A
szabályok megbeszélése alatt kiült az izgalom az arcokra, és
hamarosan csatazaj töltötte meg az iskola udvarát. Az önfeledt
hógolyózás után mindenki áthúzta havas-vizes zokniját, nadrágját,
majd a hidegtől kipirult arccal könnyebb volt a számok és betűk
világában kalandozni. A kényszerű hószünet után ismét
összemérhették erejüket a csapatok, de nemcsak hócsatában, hanem hóember- és hóvár építésben,
hószobrászatban is. Alig várjuk a következő havas napokat az iskolában!
Bemutató óra az első osztályban
Február elsején bemutató órát tartottunk az első osztályban, melyre az iskolával kapcsolatban álló
óvodákból hívtuk meg az óvónéniket. Az elsős gyerekek izgatottan várták, hogy megmutathassák
egykori óvónénieiknek, hogy mit tanultak eddig az iskolában. A tavasz folyamán még elhívjuk
hozzánk a leendő elsősöket és szüleiket, hogy megnézhessék milyen az élet a mi iskolánkban.
Palotás ruhák
Ezúton szeretnénk megköszönni a bikali
képviselőknek a felajánlásaikat, melyekből az
iskola
részére
"magyaros
ruhákat"
varrattunk. Brandt Vincéné 25.000Ft, Feller
Henrik 15.000Ft, Kniesz Zoltán 40.000Ft.
Köszönjük! az iskolások
A ruhákat megcsodálhatták a Szülők Nevelők bálja előtti táncgálán, ahol mi jártuk el a nyitótáncot.
Álarcos Bál
Sajnos a nagy havazás miatt elmaradt az iskolások farsangi bálja. Hogy a jelmezek ne a szekrényben
porosodjanak, esetleg jövőre már kicsik és szűkek legyenek, március 10-én bepótoljuk az álarcos bált.
Mindenkit szeretettel, finom házisütikkel várunk! A bevételből a gyereknapot és az
osztálykirándulásokat támogatjuk!
az oldalt összeállította: Nyírő Roland
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Egyházi hírek
„Isten abban mutatta meg rajtunk a szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt
értünk, amikor bűnösök voltunk ” (Róm. 5,8)
EVANGÉLIKUS EGYHÁZ
Istentisztelet:
A hónap 1. vasárnapján 14 órakor
A hónap 3. vasárnapján 11 órakor

(húsvétig a Kolping házban )
Március első vasárnapján 4-én 14 órakor
az Istentiszteleten egy Teológus hallgató
fogja az igét hirdetni. Az ezen az alkalmon
összegyűlt perselypénzzel (adományokkal) a
teológia munkáját támogatjuk. Minden
érdeklődőt sok szeretettel várunk!
Elérhetőségek Koskai Erzsébet
lelkész 459-092, 0630/587-4610

KATOLIKUS EGYHÁZ
Szentmisék:
vasárnap: 9:30 órakor
szerda, péntek: 17:00 órakor
péntekenként a mise után keresztutat
imádkozunk

2012. február

Anyakönyvi
hírek
MEGÉRKEZETT
Maisch Norbert és
Molnár Sarolta
Alíz nevű kislánya
Gratulálunk!

Hivatali ügyekkel (igazolások, harangozás,
misekérés stb.) kapcsolatban keressék :
Studer Zsófia 06/30-358-7564
Egyéb ügyekben (temetés, keresztelés,
esküvő, betegellátás ) Csibi Imre mágocsi
plébános atya lesz segítségükre:
0630/322-0690

Könyvtár és IKSZT hírei
Új könyvek
A könyvtár és olvasóink nevében szeretném megköszönni Amblánczki Ferencné
önzetlen felajánlását, aminek következtében ismét számos népszerű és érdekes
könyv gazdagítja polcainkat. A folyamatosan bővülő számú felajánlott könyvek
mellett a napokban néhány új könyv – így gyermek ifjúsági és felnőtt művek - is
érkezik könyvtárunkba.
Műveltségi, stratégiai verseny
Ifjúsági
klubunk
a
helyi
önkormányzat
támogatásával meghirdeti első műveltségi, stratégiai
versenyét az ismert internetes oldalon, a
Honfoglalón. Jelentkezni egyéniben és háromfős
csapatban, a könyvtárban, Borsi Viktornál lehet.
A rendezvény időpontja 2012. március 24, szombat, 15:00, helyszíne a helyi
IKSZT (önkormányzat felett).
Szavalóverseny
Szeretettel meghívunk minden versbarátot és érdeklődőt a költészet napján,
április 11-én 14:00-kor megrendezésre kerülő szavalóversenyre. Kérjük
mindazon felnőttet és gyereket, akik nevezni kívánnak, április 7-ig jelezzék
részvételi szándékukat a helyi könyvtárban Borsi Viktornál.
Használt társasokat keresünk
Kérem mindazon helybéliek segítségét, akinek
háztartásában van használt, és még használható
társasjáték, amivel otthon már nem játszanak, ha teheti,
ajánlja fel ifjúsági klubunk számára.
A társasok
leadhatók a könyvtárban. Köszönjük!
Borsi Viktor könyvtáros, IKSZT vezető

--------

GRATULÁLUNK!
Sok boldogságot
kívánunk Kriszt
Henriknek és
feleségének Margit
néninek
50. házassági
évfordulójukon!

Ti ketten egymás
részei vagytok,
50 éve egymáshoz
tartoztok.
A bánatban
egymásnak vigaszt
nyújtottatok,
örömben együtt
vigadtatok.
Bár az élet sok
akadályt gördített
elétek,
szerelmetekkel mindet
legyőztétek.

-------RENDEZVÉNYNAPTÁR
március 10. 15:00
gyerek álarcosbál
Egyházaskozár,
tornaterem
március 14.
Ünnepi megemlékezés
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KÖZÉRDEKŰ
TELEFONSZÁMOK
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
POLGÁRÖRSÉG
Hoffer Lajos: 459-599, 06/30/270-9342
SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS BIKALON
Piszkor Istvánné, Gyöngyi 06/30/231-39-85
POSTA BIKAL 459-210
OKMÁNYIRODA SÁSD Dózsa Gy. 32.
72/475-691, 72/576-520/ 135-ös mellék,
H., Sz.: 8-11, 13-15:30, K., P.: 8-11
VÍZ HIBABEJELENTÉS
30/641-8299
ÜGYINTÉZÉS Szászvár Május 1 tér 1. 389-064
EON ÁRAM- HIBABEJELENTÉS 06/8020-5020
EON GÁZ- HIBABEJELENTÉS 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

BIKALI ÜZLETEK
Vegyesbolt – Györki Ernőné 459-340
Vegyesbolt – Hild Gáspárné 459-374
Tiny aprócikkbolt Kiss Tiborné 70/204-2323
Tóparti ABC és Bisztró 459-202
Ifjúság Presszó Wieder Csaba 30/901-6906
Club Bikal Kiss Szabolcs 30/483-9257
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A BIKAL NONPROFIT KFT SZOLGÁLTATÁSAI
szennyvízszippantás
(ezek az árak csak Bikalon érvényesek):
lakossági: 3.000Ft, közületi: 4.500Ft
jármű bérleti díjak: utánfutó: 2.200Ft/nap
sörpad garnitúra bérleti díj:
1 garnitúra (2 pad, 1 asztal) 500Ft/nap
Ház körüli munkák: 1.000Ft/óra

ÜGYFÉLFOGADÁS!
Munkanapokon: 8:00-12:00 Tel.: 559-006
Bogyai Gábor ügyvezető: 0630/748-1581

VIRÁG és jó minőségű
IMPORT HASZNÁLT
RUHA kapható.
Hétfőtől- Szombatig 8-17óráig.
06/20/410-49-15 vagy 459-238
Szeifert Ibolya Béke u. 6

GUMISZERELÉST,
CENTÍROZÁST ÉS
DEFEKTJAVÍTÁST VÁLLALOK
Kübler István, autószerelő
Bikal Ifjúság utca 37.
0672/ 459-304 vagy 0630/621-0752
Hatszögletű bontott tégla eladó.
Érdeklődni 459-238-as telefonszámon.

Tóparti Bisztró
Továbbra is kapható pizza, hamburger és
melegszendvics. Kedvező árakkal és finom
pizzával várunk mindenkit!
Február 24-től torkos csütörtök minden pizza és
hamburger 20%-os kedvezménnyel 17 órától 21 óráig
Telefonszám: 0672/459-202
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:14:00-18:00
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: március 15.
Megjelenik 400 példányban – a lap ingyenes. Szerkesztő: Studer Zsófia Nyomtatás: Basámi Kft. Dombóvár

