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Beköszönő
Petőfi Sándor: A puszta, télen (részlet)
"Most uralkodnak a szelek, a viharok,
Egyik fönn a légben magasan
kavarog,
Másik alant nyargal
Szikrázó haraggal,
Szikrázik alatta a hó, mint a tűzkő,
A harmadik velök birkózni szemközt
jő.

S csak félig mutatják
A betyár alakját,
Kit éji szállásra prüsszögve visz a ló...
Háta mögött farkas, feje fölött holló.
Mint kiűzött király országa széléről,
Visszapillant a nap a föld pereméről,
Visszanéz még egyszer
Mérges tekintettel,
S mire elér a szeme a túlsó határra,
Leesik fejéről véres koronája."

Alkonyat felé ha fáradtan elülnek,
A rónára halvány ködök települnek,

Testületi Hírek
1. Bikal Község Önkormányzat Képviselőtestülete az Egyházaskozári Óvoda bikali
intézményegységébe
járó
gyermekek
részére úszásoktatást szervez. A képviselőtestület az oktató díjazását, továbbá az
uszoda használati díját megfizeti.
2.Bikal Község Önkormányzat Képviselőtestülete
elfogadja
a
polgármester
tájékoztatóját a két ülés között tett
intézkedésekről,
és
az
átruházott
hatáskörben hozott döntésekről.
3. Bikal Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Bikal Egészségéért Alapítvány
részére 40.000 Ft-os támogatást állapít
meg.

4. Testületünk a településsel kapcsolatos
fényképek, videofelvételek, és egyéb
dokumentumok digitalizált változatának
tárolására alkalmas adattároló rendszert
vásárol. Emellett kéri a lakosságot, ha
birtokában van falunk történetét feldolgozó
dokumentumoknak, juttassa el számára,
segítve községünk történetének minél
teljesebb feldolgozását.
5. A képviselő testület baromfi tartására
alkalmas ólat bérelne a településen.
Ajánlataikkal kérjük keressék fel az
önkormányzatot.
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FOGADÓÓRÁK

(más elfoglaltság esetén
a fogadóóra elmarad.
Ezért szíves elnézésüket
kérjük!)
Kőműves József
polgármester
hétfő
16:00 – 17:00
Borsi Viktor
alpolgármester
Csütörtök
16:00 - 17:00

ELÉRHETŐSÉGEK

Kőműves József
polgármester
0630/650-5943
e-mail:
onkbikal@axelero.hu
Borsi Viktor
alpolgármester
+36 30/654-6804
Brandt Vincéné
képviselő
0630/596-0528
Fehér Réka
képviselő
+36 30/534-7604
Maisch Norbert
képviselő
e-mail:
mnorbert76@freemail.hu

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. 459205
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

PUCHNER BIRTOK RENDEZVÉNYNAPTÁR
FEBRUÁR
Valentin nap Caramellel
2015. február 13. 19:00
Készüljön fel élete egyik legromantikusabb estéjére: Valentin napi vacsora és szerelmes
dallamok Carameltől!
Jegyár: 2.000 Ft/fő
Jegyár vacsorával: 5.000 Ft/fő
Jelentkezési határidő: 2015. február 11. 12:00
Gyertyafényes Valentin nap séfvacsora
2015. február 14. 19:00
Lepje meg kedvesét a szerelmesek napján egy gyertyafényes, ötfogásos séfvacsorával, melyet
halk zeneszó kísér.
Vacsora ára: 5.500 Ft/fő
Jelentkezési határidő: 2015. február 12. 12:00
Operett dalok
2015. február 28. 19:00
Könnyed operett dalok Sasvári Sándor és Vermes Tímea előadásában.
Jegyár: 2.000 Ft/fő
Jegyár vacsorával: 5.000 Ft/fő
Jelentkezési határidő: 2015. február 26. 12:00
Részletes információk: www.elmenybirtok.hu , www.puchner.hu
Jegyrendelés: +36 72 459 546, 547

Felhívás!

Megkérjük mindazon háztulajdonosokat, akiknek telkén
gyalogos, illetve gépjármű forgalmat akadályozó fák nőnek,
távolítsák el a járdára vagy az úttestre belógó, a közlekedést
veszélyeztető ágakat. Mindezen felhívás fokozottan érvényes a
szűk, beláthatatlan utcarészekre (pl. Arany János utca).
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Iskola és óvoda hírei
A hosszú szünet után januárban megkezdődött az új esztendő az óvodában is.
Megtörtént a gyerekek első féléves munkájának értékelése, melyet január 30.-án
tartandó fogadóóránkon részletesen beszélhetünk meg a szülőkkel.
Az elmúlt félévben sok támogatónk segítette munkánkat, bizakodva tekintünk a
következő félévre is.
Szeretnénk külön köszönetet mondani Schwarcz Józsefnének a kötött sapkákért,
melynek nagyon örültek a lányok. Molnár Norbertnek a fenyőfáért, Kronwald
Györgynének a könyvekért, Borkó Rezső bácsinak a pénzbeni hozzájárulásért, a
Bikali Önkormányzat tagjainak, akik tiszteletüket tették nálunk Karácsonykor.
Örültünk Bogyai Gábor közbenjárásával a Máltai Szeretetszolgálattól kapott
játékoknak.
01. 26.-án Rosta Géza zenész előadását hallgathatták a gyerekek.
Továbbiakban készülünk a Farsangra, bálunkat február 06.-án tartjuk a
szülőkkel közösen.
Labdarúgó-kupa Sásdon
Decemberben a sásdi iskola által megrendezett labdarúgó tornán
vettünk részt a felsősökkel. Iskolánkat a foci sportkörre járó tanulóink
képviselték. Az összemérettetés a 7. és 8. évfolyamnak lett kiírva, de a
mi iskolánkban sem a hetedikesek, sem a nyolcadikosok nem e sportág
szerelmesei, így az alsóbb évfolyamokból állt össze iskolánk csapata.
A megmérettetésen öt iskola képviseltette magát. A délután során
nagyon izgalmas mérkőzéseket játszottunk, illetve láttunk. A
csapatunkat egyetlen hetedikesünk, Asztalos Adrián fogta össze, aki a
mérkőzéseken szép gólokat is rúgott. A kupa ugyan nem hozzánk
került, de nagyon jól helyt álltak focistáink, és az egész délután a fociról szólt, így gyorsan elrepült ez a kellemes
délután.
Jakab Ágota

Karácsony az iskolában
Az adventi időszakban, Karácsony közeledtével a gyerekek az adventi koszorún minden héten
meggyújtottak egy újabb gyertyát. A tanulók körbeállták a koszorút és közösen énekelve várták a
Karácsonyt. A téli szünet előtti utolsó tanítási nap már mind a négy gyertya égett. Ezt követően az
osztályokat meglepetés várta, hiszen a Kárászért Egyesület jóvoltából gumilabdákat és
focilabdákat kaptak ajándékba.
Aznap a gyerekek kézműveskedhettek, karácsonyi ajándékokat
csinálhattak. Nagy örömmel készítettek karkötőket, nyakláncokat,
ajándékdobozokat, kézzel-ujjal festett képeket szeretteiknek, barátaiknak. A felsősök
karácsonyfadíszeket varrtak, díszgömböt hajtogattak és képeket készítettek.
A nap a Karácsonyi műsorral zárult. A megjelentek kivetítőn nézhették végig
miken vettek részt, miket is csináltak decemberig az iskolások. Makai Valéria,
tagintézmény-vezető karácsonyi beszéd helyett meglepetéssel készült: volt
tanítványával, Studer Lilivel énekelt. A második osztályosok zenés, ritmusos
produkcióval, az ötödikesek egy német jelenettel álltak színpadra. A
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harmadikosok a Karácsonyi tündérmese című jelenetet mutatták be. A
zeneiskolások (Pónya Panka, Vajdle Barnabás, Rézműves Tamás)
hangszereiken adtak elő egy-egy művet. A hetedik osztályosok énekeltek és
versekkel köszöntötték a Karácsonyt. A táncosok is megmutatták, mi
mindent tanultak már a Kapronczai Művészeti Iskola tanárától, Pomaházi

Tamástól. A műsor végén a
pedagógusok
a
gyerekekkel
közösen énekeltek egy dalt, s
gyújtottak
csillagszórókat.
akik hozzájárultak az iskolások
szebbé tételéhez, s azt bármilyen

Köszönjük
mindazoknak,
Karácsonyának, műsorának
formában támogatták.
Miklós Balázsné

Betlehemezés
iskolánkban
A Hegyháti Általános
Iskola
és
AMI
EgyházaskozárBikali
Tagintézményének 11
tanulója vett részt
december hónapban a
SzékelyKapukZöldKapuk című középeurópai civilizációs verseny keretében, környezetünk
örömére egy sok száz évre visszanyúló hagyomány
ápolásában. Vidám örömben és népi humorban
mutattuk be a betlehemezés keretében azokat az
értékeket, melyekre az európai civilizáció épül.
A tanulók, név szerint: Herman Sára, Pónya Panka
Bíborka, Gazda Inez, Szabó Franciska, Icha Zoltán,
Téczeli Tamás, Rézműves Tamás, Vajdle Barnabás,
Berdál Gyula, Weich Bence, Lukács Balázs
Ők nagy lelkesedéssel és kedvvel álltak neki a
próbáknak már november hónapban. Ez idő alatt
szereztük be a jelmezeket és kellékeket az előadáshoz.

Megérte a sok próba és készülődés, mert az 5 előadás,
amit a pályázat keretein belül meg kellett valósítani,
nagyon szépre sikeredett.
Meghívást kaptunk a Pick Szeged Zrt. alsómocsoládi
üzemébe egy alkalommal, ahol a dolgozók nagy
örömére elevenítettük fel a hagyományt. Majd az
egyházaskozári evangélikus és katolikus templomban
és a bikali katolikus templomban is nagy sikert arattak
a gyerekek. Az iskolai karácsonyi műsort követően a
lengyeli Faluházban léptünk fel az ottani karácsonyi
műsoron, mint vendégszereplők. Végezetül a téli
szünet második napján az egyházaskozári Idősek
Otthonában, szintén a karácsonyi műsor keretein belül
adtuk elő műsorunkat.
A gyerekek, szülők, vendégek, mindenki, aki részt
vállalt a szervezésekben, vagy csak megtekinthette a
betlehemest, nagy élményben lehetett része. Humoros,
de mégis megható volt minden előadás. Ezúton
köszönjük minden kedves segítő szülőnek és nézőnek,
hogy részvételükkel emelték az előadások színvonalát.
Boldog új esztendőt kívánunk!
Makai Valéria és a 11 betlehemező kisdiák

MEGHÍVÓ
Szülők - Nevelők Bálja
Szeretettel várunk minden kedves Szülőt, Barátot, Ismerőst és mulatni vágyó Vendéget február 21-én a SzülőkNevelők Báljába. Belépő díj vásárlásával iskolánk tanulóit támogatják.
Helyszín: Egyházaskozár Tornaterem
Kezdés: 20:00
Fellépők: Studer Lili és a Nagyhajmási Country tánccsoport
Zenekar: MR Duo, közben fellép Karcsi és barátai
Belépő: 1000 Ft/fő
Asztalfoglalás: 30/2650739 – Cseke Viktória és 30/4642434 – Kerekes Katalin
Az est folyamán tombola vásárolható.
A helyszínen büfé üzemel.
Szülői Munkaközösség
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Anyakönyvi hírek:
elhunyt

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

KATOLIKUS EGYHÁZ

Szent Anna templom
szentmisék:
vasárnap: 11:15
szerda: 17:00
minden 2. csütörtök : 17:00
A csütörtöki szentmise után beszélgetések a
plébánián Csibi Imre atyával.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
Köszönjük az IKSZT-nek az ádventi hegedűkoncert
megszervezését és Makai Vali tanár néni lelkes
gyerek-csapatának a szívet-lelket melengető
betlehemes játékot!
Szívből köszönjük mindenkinek, aki anyagiakkal,
imáival, bármilyen segítséggel támogatta
egyházközségünket! Isten fizesse meg!
Áldott, Isten kegyelmében, igaz örömökben
gazdag, Istenre és egymásra figyelő Új Évet
Kívánunk

Közérdekű közlemények

Kéményseprői közszolgáltatás ütemterve 2015-ben:
település
Bikal

munkavégzés ideje
kéményseprő
Február 10-13.
Schnetz Péter
Április 7-10.
tel.: 06-30-416-0193
Július 8-10.
Október 7-9.
December 17-18.
Kéményseprői közszolgáltatással kapcsolatos észrevételek, ügyfélforgalmi iroda:
Ördög Béla 7720 Zengővárkony, Arany János utca 86.
telefon: 72/466-158, illetve: 06-30-552-1451

Tüdőszűrés!!!
Tisztelt Bikaliak!
Ígéretemhez híven idén is megszervezem a tüdőszűrést,
jelentkezni lehet az óvoda ebédlőjében, február 21-én
délután 15:00 és 18:00 között. A jelentkezéshez szükség
van a TAJ kártyára, születési időre és a lakcím kártyára.
Brandt Vincéné

Dömény Károly

Őszinte részvétünk a
gyászoló családnak!

--------------------------
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KÖZÉRDEKŰ
TELEFONSZÁMOK
MENTŐ: 104,
TŰZOLTÓ: 105, RENDŐRSÉG: 107
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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

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
ÜGYFÉLFOGADÁS!
ORVOSI ÜGYELET
Munkanapokon: 8:00-12:00 Tel.: 559-006
dombóvári kórház 74/462-385
Bogyay Gábor ügyvezető: 0630/748-1581
H.,K.,Sz.,Cs.: 16-tól másnap 8 óráig.
Ünnepeken a hétvégi rend szerint.
GUMISZERELÉST, CENTÍROZÁST ÉS
Gyermek ügyelet 74-564-086
DEFEKTJAVÍTÁST VÁLLALOK
munkaszüneti napokon 8 - 16 óráig.
SZÁMÍTÓGÉPES MOTOR-DIAGNOSZTIKA!!
CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT
Kübler István, autószerelő Bikal Ifjúság utca 37.
Kemsei Kaludia, Sparasné Póth Mariann
0672/ 459-304 vagy 0630/621-0752
szerda 13-14:30 Polg.Hiv. 389-163
KÖRZETI MEGBIZOTT RENDŐR
VIRÁG
Müller György szolgálati tel.: 30/218-4806
06/20/410-49-15 vagy
Komló: 582-440
459-238 Szeifert Ibolya Béke u. 6
SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS BIKALON
Piszkor Istvánné, Gyöngyi 06/30/231-39-85
FRISSÍTŐ SVÉD MASSZÁZS
POSTA BIKAL 459-210
- FRISSÍTŐ TESTMASSZÁZS,
OKMÁNYIRODA KOMLÓ Városháza tér 3.
- HÁTMASSZÁZS,MELY
72/584-013, ,
- FRISSÍTŐ TALPMASSZÁZS,
VÍZ HIBABEJELENTÉS (0-24)
- RELAXÁLÓ ARCMASSZÁZS,
0630/468-2566
- ALAKFORMÁLÓ, CELLULIT MASSZÁZS
ÜGYINTÉZÉS Szászvár Május 1 tér 1. 389-064
BEJELENTKEZÉS TELEFONON: 06-30/972-4685-ÖS
EON ÁRAM- HIBABEJELEN. 06/8020-5020
A
vendégek kényelme érdekében kérésre házhoz is megyek.
EON GÁZ- HIBABEJELEN. 06/8042-4242
MUNKAÜGYI KÖZPONT
Mágocs Művelődési Ház
BIKALI BOLTOK
minden hónap második keddjén
Vegyesbolt – Györki Ernőné 459-340
8 – 12 óra között
Vegyesbolt – Hild Gáspárné 459-374
FÖLDHIVATAL KOMLÓ
Berek u. 3. Tel.: 483-110
Tiny aprócikkbolt Kiss Tiborné 30/947-7479
KÉMÉNYSEPRŐ Schnetz Péter
Tóparti ABC és Bisztró 459-202
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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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 – Csütörtök :
12:30-16:30
Péntek:
08:00-12:00
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 e-mailcímre
várjuk: bikaliujsag@freemail.hu - anyagleadási határidő: február 15.
Megjelenik 400 példányban – a lap ingyenes. Szerkesztő: IKSZT Nyomtatás: Basámi Kft. Dombóvár
A megjelenő cikkek tartalmáért a kiadó nem vállal felelősséget.

