Bikali Újság

2012. szeptember
Kányádi Sándor
Jön az ősz
Jön már az ismerős,
széllábú, deres ősz.
Sepreget, kotorász,
meg-megáll, lombot ráz.
Lombot ráz,
diót ver,
krumplit ás, szüretel.
Sóhajtoz nagyokat,
s harapja, kurtítja,
a hosszú napokat.

www.bikal.hu

Beköszönö
Kedves Bikaliak!
Szeretném felhívni figyelmüket,
hogy a hagyományos bikali
disznótoros időpontja
megváltozott, november 3-án
várunk mindenkit szeretettel.
Természetesen a részletekről az
októberi újságban olvashatnak.
Üdvözlettel, szép kora-őszi
napokat kívánva:
Studer Imre, polgármester

Testületi Hírek
1.Bikal Község Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadta
az
önkormányzat
féléves
gazdálkodásáról szóló beszámolót.
2. Bikal Község Önkormányzat Képviselő-testülete
módosította a Hegyháti ÁMK alapító okiratát
(kiegészítette az alaptevékenységek felsorolását a
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai
fejlesztő program szerinti nevelésével).
3. A Képviselők döntöttek arról, hogy az általános
iskola tanulói részére a tankönyveket ingyenesen
biztosítják, ez 211.013Ft kiadást jelent.
4. A Testület hatályon kívül helyezte a helyi
önkormányzati
rendeletben
szabályozott
szabálysértési rendelkezéseket, mivel a törvény
változása miatt az önkormányzatok elveszítették
szabálysértési rendeletalkotási jogukat. Az eddigi
helyi szabálysértési rendelkezésekkel szabályozott
életviszonyok a továbbiakban helyi rendeletben
tiltott,
közösségellenes
magatartássá
nyilváníthatók, és elkövetésükért közigazgatási bírság
szabható ki.
Ez a következőkre vonatkozó szabálysértési
rendeleteket érinti:
-a települési szilárd hulladék
-települési folyékony hulladékkezelés

-a közterületek, ingatlanok rendje és a település
köztisztasága
-a település közterületein való alkalmi és
mozgóárusítás
-temető és temetkezés
-a község címerének és zászlajának használata
-pollen
allergiát
okozó
gyomnövények
visszaszorítása
Az ezekkel kapcsolatos új rendeleteket a következő
ülésen tárgyalja a testület.
5.
Szept.
11-én
Schaden
úr
a
német
belügyminisztérium munkatársa és az Országos
Német Önkormányzat elnöke Heinek Ottó
ellenőrzést tartottak a pályázaton elnyert kisbusz
ügyében. Az ellenőrzés során mindent rendben
találtak.
6. Szept. 12-én a Köz-Tér-Háló Projekt keretében a
„Segítő Településvezetők Klubja” Bikalon tartotta
soron következő fórumát, melynek témája a
Szociális gazdaság volt. Mészáros Zsuzsa Köz-TérHáló közösségfejlesztő, szociális szövetkezet
szakértő beszélt a szociális gazdaságokról, majd
Kőműves József elnök számolt be a Brezik Szoc.
Szövetkezetről és dr. Tóth György igazgatósági
elnök a Völgység Kincse Szövetkezetről.
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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

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
dr. Markó Gábor
körjegyző Bikal:559-018
Kozár:459-101/ 13-as
mellék
Kubik Béláné ig. előadó
559-018
Lőbel Marianna
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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A képviselőtestületek soron következő nyilvános ülései
( az időpont változtatás jogát fenntartjuk)
Bikal Község Képviselőtestülete
okt. 8. 17 óra
nov. 12. 17 óra
dec. 10. 17 óra
Német Önkormányzat

okt. 1. 17 óra

nov. 5. 17 óra

dec. 3. 17 óra

Gazdálkodóknak, mezögazdasági ter melöknek
KÖTELEZŐ AGRÁRKAMARAI REGISZTRÁCIÓ!
A 2012. augusztus 1-től hatályba lépő Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági
és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény, kötelező
tagságot ír elő az agrárszektor és az élelmiszeripar valamennyi piaci
szereplője számára – gazdasági társaságoktól az őstermelőkig - az új
Agrárkamarában.
Ezáltal minden olyan természetes személy és gazdálkodó szervezet, aki a
törvény meghatározása szerint agrárgazdasági tevékenységet folytat,
kötelezetté válik az agrárkamarai tagságra.
A tagságra kötelezettek kötelesek legkésőbb 2012. szeptember 30-ig:
1) Bejelentkezni az agrárkamarai nyilvántartásba
Magyar Agrárkamara honlapján található online regisztrációs
felületen (www.agrarkamara.hu)
a véglegesítése után a rendszer elkészíti a regisztráló egyedi
kamarai nyilvántartási számát és a regisztráció visszaigazolását –
ezt le kell tölteni és kinyomtatni, majd aláírva postázni a
megjelölt címre (Ennek hiányában a regisztráció érvénytelen!)
2) 5.000,- Ft összegű kamarai hozzájárulást fizetni
14100000-10790649-02000004 számú bankszámlára, Volksbank
Az átutalásnál / banki befizetésnél a közlemény rovatban
tüntesse fel a regisztráció során kapott kamarai nyilvántartási
számát, illetve a kamarai hozzájárulás szöveget
A regisztrációval kapcsolatban segítséget kaphatnak a területileg illetékes
kamarai tanácsadóktól (elérhetőségeik megtalálható a www.bmagrar.hu
honlapon) valamint a 06-80/911-078-as zöld számon.
Baranya Megyei Területi Agrárkamara
SÁSDI FALUGAZDÁSZ IRODA 575-010
KONTÁRNÉ TÓTH ZSUZSANNA 0670/436-1210

Gratulálunk
Szept. 1-én, a VII. Lengyeli Falunapon megrendezett főzőversenyen a bikali
Tóparti Kártyások csapatának csülökpörköltje II. helyezést ért el.
A csapat tagjai:
Sőre Lászlóné Gabi, Kubik Béla, Sőre József, Sőre László, Nagy Attila
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Egyházi hírek
„Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened!
Megerősítlek, meg is segítlek.” (Ézs 41,10)
EVANGÉLIKUS EGYHÁZ
Istentisztelet:
A hónap 1. vas. 14 órakor
A hónap 3. vas. 11 órakor

KATOLIKUS EGYHÁZ
Szentmisék:
vasárnap: 9:45 órakor
szerda, péntek: 17:00 órakor

2012. szeptember

Isten éltesse
Schenk Imre bácsit,
aki
szeptember 24-én
tölti be 94. évét, a
bikali lakosok
között a
legidősebbként.
…………………..
Gyorsan finomat
Joghurtos süti

Studer Zsófia 06/30-358-7564
Az egyházi hozzájárulás
Elérhetőségek
Lukácsné Terike néninél befizethető
Koskai Erzsébet lelkész
Tel.: 459-266
459-092, 0630/587-4610
Csibi Imre mágocsi plébános atya: Hozzávalók:
-friss gyümölcs vagy
0630/322-0690
konzerv
-babapiskóta vagy
Kákonyiné Opra Erzsébet: Csiksomlyó után (részlet)
piskóta
-1 zacskó zselatin
– Menj csak Jusztika! Nem tudok tovább menni. - mondtam némi -2 dl tejszín
elkeseredettséggel.
-1 nagy doboz
- Nem megyek! Itt várlak! Meg tudod csinálni!- válaszolt és hallottam a hangjából a gyümölcs joghurt
dorgálást. Léptem felé és újra megálltam.
(1/2 liter) natúr vagy
- Feladom. Nem megy.- Ám ebben a végső elkeseredésben, ahogy könnyeimmel gyümölcsös
küszködtem Apám jutott eszembe. Hiszen ilyen hegyeket járt meg ő is! Aztán
eszembe jutottak a fiaim. Mit ígértem? Hálát adok! Hol teszem? Itt a fa tövében? Én Elkészítés:
akartam ezt az utat! Mellettem a fák közül mindenhonnan emberek, idősebbek, mint A joghurtot
én, apró gyerekek haladtak felfelé. Jusztika feljebb állt és várta, hogy odaérjek. elkeverjük a
zselatinnal,
Elszégyelltem magam.
Legyalogoltam közel negyven kilométert és ez a pár száz méter fog ki rajtam? felmelegítjük, de nem
Segíts Istenem! És minden akaratomat latba vetettem. Lépem újabb adag vért forraljuk, majd
pumpált ki magából, szúrt az oldalam, nyelvem letapadt a szomjúságtól, tüdőm kihűtjük. Tetszés
sípolva szívta a levegőt, szívem szaporán kalimpált, de mentem, haladtam előre, szerinti gyümölcsöt,
konzervet, vagy
felfelé.
befőttet darabolunk
- Megcsináljuk Jusztika!
bele, ha lehet a
És egyszer csak ott álltunk az emberekkel zsúfolt nyeregben. Felértünk!
Kerestük tekintetünkkel a Szekszárd táblát, majd segítségül Attila jött, akit joghurtnak
megfelelőt.
követtünk. Társaink ott ültek a fűben. Elcsigázva, fáradtan, de volt erejük ránk
A tejszínt kemény
mosolyogni! Hát itt vagytok!?
habbá verjük és a
Leültem és elszoruló torokkal első dolgom volt férjemnek egy üzenetet írni:
langyosra hűlt
„Megcsináltam! Értetek is!”
joghurthoz lazán
Ismét, életemben már nem először voltam boldog azért, hogy hitem van. Mert lám! hozzákeverjük.
Mi az, ami összeköthet embereket határokon innen és túl? Mi adhat olyan erőt, Őzgerincformát vagy
mitől elindul gyalog, hogy hálás legyen azért a jóért, ami jutott neki? Mitől tud sok tortaformát
ezer egymásnak idegen ember egyetlen dologért menni előre? Miért tudnak segíteni folpackkal
idegenek abban, hogy elérd a célod? Hisznek valamiben. Hisznek, bíznak és tudnak kibélelünk,
szeretni, elfogadni. És ettől erősebb lesz a lelkük, erősebbek az izmaik. Hangjukat beleöntjük a
messzire meghallják, és a kétkedők is irigyen bámulják őket. Mert erősek, és soha joghurtos masszát,
nem lesznek magányosak.
tetejét beborítjuk
Lesz, ki a kezét nyújtja, lesz, ki leveszi a vállad terhét, lesz, aki vizet nyújt, mikor babapiskótával vagy
szomjazol. Lesznek, kik egy öleléssel bíztatnak, lesz, ki azt mondja, „nem hagylak előre megsütött
itt”, lesz, ki csak megy melletted csendesen, de célja az, ami a tiéd. Lesz, aki áll és piskótával és hűtőben
vár rád, lesznek olyanok, akik mosollyal üdvözölnek és lesz valaki, aki bízik állni hagyjuk.
Ha jól megdermedt,
benned, lesz, aki büszke rád.
Egy zarándokút, egy probléma, egy örömteli, vagy fájdalmas esemény, egy kiborítjuk és
szeleteljük.
hétköznap.
Soha nem vagy egyedül!

Bikali Újság

4/4 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

2012. szeptember

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

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

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.

GUMISZERELÉST, CENTÍROZÁST ÉS
DEFEKTJAVÍTÁST VÁLLALOK SZÁMÍTÓGÉPES
MOTOR-DIAGNOSZTIKA!!
Kübler István, autószerelő Bikal Ifjúság utca 37.
0672/ 459-304 vagy 0630/621-0752

CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT
Tiringer Ernőné, fogadóóra az iskolában
szerdán 13-15 óra között.

VIRÁG és jó minőségű IMPORT
HASZNÁLT RUHA.

KÖRZETI MEGBIZOTT RENDŐR
Müller György szolgálati tel.: 30/218-4806
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- HIBABEJELEN 06/8020-5020
EON GÁZ- HIBABEJELEN 06/8042-4242
E-ON iroda:Dombóvár h.: 8-12, Sze.:10-18
MUNKAÜGYI KÖZPONT
Mágocs Művelődési Ház
minden hónap második keddjén
8 – 12 óra között

Hétfőtől- Szombatig 8-17óráig.
06/20/410-49-15 vagy 459-238 Szeifert Ibolya Béke u. 6

FRISSÍTŐ SVÉD MASSZÁZS
- FRISSÍTŐ TESTMASSZÁZS, MELY ALKALMAS a FÁRADT
IZMOK ELLAZÍTÁSÁRA
- HÁTMASSZÁZS,MELY ELOSZLATJA A GERINCOSZLOP
FESZÜLTSÉGEIT,KIŰZI IZMAIDBÓL A GÖRCSÖKET ÉS
FÁJDALMAKAT
- FRISSÍTŐ TALPMASSZÁZS, MELY
ÁLTALÁNOS VÉRKERINGÉST SERKENTŐ
- RELAXÁLÓ ARCMASSZÁZS, MELY SEGÍT
a MINDENNAPI STRESSZ FELOLDÁSÁBAN
- ALAKFORMÁLÓ, CELLULIT MASSZÁZS
BEJELENTKEZÉS TELEFONON: 06-30/972-4685-ÖS
A vendégek kényelme érdekében kérésre házhoz is megyek.

Eladó egy db 350 l-es műanyag
szüretelőkád és egy db villanyos kukorica
morzsoló. Érd. 72/459-273.

FÖLDHIVATAL KOMLÓ
Berek u. 3. Tel.: 483-110

E- MAGYARORSZÁG

KÉMÉNYSEPRŐ Schnetz Péter 06/30-416-0193

AZ ÖNKORMÁNYZAT TETŐTERÉBEN
H., K., Sz.,Cs: 12:30-16:30 P.: 8:00-12:00

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
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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. 10.
Megjelenik 400 példányban – a lap ingyenes. Szerkesztő: Studer Zsófia Nyomtatás: Basámi Kft. Dombóvár
A megjelenő cikkek tartalmáért a kiadó nem vállal felelősséget.

