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Nagyszékelyi Hírmondó
Bevezető
Kedves Olvasók!
Elérkeztünk a 2013-as év utolsó hónapjához. Decemberben rengeteg ünnep van, melyek rámutatnak arra, hogy mi
adatott meg számunkra. Kint hideg van, kevesebb a tennivaló odakint, így van lehetőségünk rá, hogy kicsit
magunkra és környezetünkre jobban odafigyeljünk. Hogy ne fázzunk, nem elég csak a kályhában tüzet rakni,
hanem szívünkben is tűznek kell égnie. Ha ez sikerül, észrevesszük majd, hogy környezetünkben hányan szeretnek
minket. Egy öleléssel kifejezhetjük mi is szeretetünket, és belső tüzünknél ők is megmelegednek. Szerintem ezt
hívják az otthon melegének. Ennek megélését kívánom mindenkinek szívből!
Bócsó Renáta

Boldog, szeretetteljes ünnepeket kíván minden olvasónknak
a Szerkesztőség és az Önkormányzat összes munkatársa!
Önkormányzati hírek
Tisztelt Nagyszékelyi Lakosok!
A gyógyszerek kihordásáról, annak rendjéről szeretném értesíteni Önöket. Az önkormányzatunk a
falugondnoki szolgálaton keresztül azzal a szolgáltatással segíti a lakosságunkat, hogy az orvosnál felírt
gyógyszereket a falugondnoki gépkocsival a pincehelyi patikából elhozzuk Nagyszékelybe, amiért külön nem kell
fizetni. A falugondnokunk az ebéd hordás alkalmával kiviszi azon idős emberekhez a gyógyszert, akikhez amúgy
ebédet is visz. A mozgásukban korlátozott idős embereknek is kivisszük a gyógyszereiket. Kérem, hogy akik
mozgásukban nem korlátozottak, azok a hivatalban keddenként 10:00-től 11:30-ig illetve pénteki napokon 10:00
–től 11:30-ig vegyék át a gyógyszereiket.
Köszönettel: Várkonyi Zoltán
Polgármester
Novemberi Képviselőtestületi ülés
November 26-án (kedd) 14 órától Nagyszékely Önkormányzat Képviselőtestülete ülésezett. Az ülés első
pontjaként a polgármester beszámolót tartott a két ülés közötti időben a képviselőtestület hatáskörében tett
polgármesteri intézkedésekről. Horváth Irén és Lukácsné Hildebrand Erzsébet számoltak be az iskola és óvoda
szakmai munkájáról. A polgármester ezek után beszélt a jövő évvel kapcsolatos koncepcióról. Az ülésen téma volt
még a Helyi Esélyegyenlőségi program, a Bursa Hungarica ösztöndíj, a települési folyékony hulladék kezeléséről,
és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló rendeletek elfogadása.
Ezeket az alkalmakat a Hivatal minden alkalommal kiplakátolja, és várja azokat, akik tevékenyen
szeretnének részt venni a falu életében. Általában nincs a testületi tagokon kívül más résztvevője ezeknek az
üléseknek, pedig itt tudnánk az aktuális ügyekben tájékozódni, kérdéseket feltenni. Váljunk cselekvőkké, saját
életterünket formáljuk együtt!
Bócsó Renáta
Megalakult a Nagyszékely község Települési Agrárgazdasági Bizottsága
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna megyei Szervezetének Elnöksége a Kamara Alapszabályának
0/3. pontja alapján 27/2013. (IX.04.) sz. határozatával valamennyi Tolna megyei településen Települési
Agrárgazdasági Bizottság felállítását rendelte el. A Települési Agrárgazdasági Bizottság *a helyi kamarai tagok
területi, illetve ágazati érdekeinek egyeztetési és képviseleti fóruma,* melynek tagjai a településen lakóhellyel,
székhellyel, telephellyel rendelkező, regisztrált kamarai tagok.
A 2013. november 4-i alakuló ülésen a Dr. Hadházy Árpád megyei elnök jelenlétében, megtörtént a
Települési Agrárgazdasági Bizottság tisztségviselőinek és elnökének megválasztása.
Elnök: Nádasi János,
Bizottsági tagok: Klubecz István, Szeder Attila, és Kósa János.
A községünkben érintett 26 kamarai tagból 8 fő volt jelen.
Hargita Péter
Kívánságkosár
Isten áldja az idén házasodott Kolozsi Annát,
Zsámboki (Kecskés) Zoltánt, és hamarosan
születendő gyermeküket. Sok boldogságot kívánnak
Sárközi Szilvia és falubéli barátaik.

Adományozó
Csík Mihályné Dórikának szeretnénk megköszönni
az édességeket, amiket az óvodás gyerekeknek
adományozott.
Óvónők

Falukarácsony és Szilveszter
December 20-án (péntek) 17 órától a
Művelődési Házban Karácsonyi műsor lesz,
melyben többek közt szerepelnek az
óvodásaink és iskolásaink is. A fellépések után
lehetőségünk adódik kötetlen beszélgetésre
ritkán látott falubeli ismerőseinkkel néhány
bögre meleg tea, forralt bor és sütemény
kíséretében, melyhez adományokat szívesen
fogadnak a szervezők.
A Szilveszteri programok a tervek
szerint több helyszínen, párhuzamosak lesznek.
A részletes program mindkét esemény
kapcsán még szervezés alatt áll, plakátokon
hirdetik majd ki. Segítő felajánlások, ötletek,
kérdések esetén Hargita Péternét keressék az
Önkormányzat épületében.
A katolikus egyházközség hírei
Az adventi időszakban - december 8-án ,15-én
és 22-én - a vasárnapi igeliturgiák reggel 9.30kor kezdődnek.
A karácsonyi szentmise december 25-én lesz
14 órától.
Velki Júlia

Író-olvasó találkozó
2013. december 2-án, hétfőn 13 órakor író-olvasó
találkozó lesz a Nagyszékelyi Könyvtárban. Vendégünk Vig
Balázs író. A rendhagyó irodalomórán izgalmas, játékos
foglalkozást tart az alsós és nagyobb óvodás
korú gyerekeknek. Itt tudhattok meg róla többet:
http://www.vigbalazs.com/
Mindenkit szeretettel vár a Könyvtár
Adventi készülődés az iskolában
December 8-án vasárnap10h-tól-14 óráig
ADVENTI VÁSÁR
Ruha cserebere: Jó állapotú, mások számára is használható
ruhákat hozhatunk minden korosztálynak. Aki nem hoz, az is
vihet!
Helyi alkotók, kézművesek és termelők kirakodóvására.
Karácsonyi ablakdísz készítése Horváth Irénkével.
Mindenkit szeretettel vár: Nagy Sándorné, Hargita Péterné

December 15-én vasárnap 10h-tól: gyertya, mécsestartó
készítése
A foglalkozásokon való részvétel a Megyei Könyvtár jóvoltából
ingyenes.
Mindenkit
szeretettel
vár:
Tanár
néni
Vadászatról őszintén
Amikor eljön az ősz, rőt levelet hord a szél, és a határ megszínesedik. Vannak, akik ekkor kívánják
legjobban a sétát az erdőben, mezőkön, mert ősi ösztönük felébred. Béla király krónikása, Anonymus lejegyezte,
hogy a magyarok minden nemzetnél különb vadászok, és hogy honfoglaló ifjaink minden szabad idejüket
vadászattal töltötték. Így volt honnan örökölni a vadászösztönt, mely ma már nem élelemszerzési lehetőség,
kényszer vagy vagyonszerzési tevékenység, hanem sport, szenvedély, öröm, szórakozás mindazoknak, akik szeretik
az erdők és rétek hangulatát. Egyben pedig nagyon sok munka, mert a vadászat ma már állományszabályozó
tevékenység.
Törvény védi a vadállományt, és törvény szabályozza a vadászati lehetőséget és kötelezettségeket. Csak így
biztosítható, hogy legyen vad, de elkerülhető legyen a túlszaporodásból adódó vadkár erdőkben, kertekben, szántó
területeken.
A vadászok fácánetetőt, szarvas- és őzetetőt építenek, és üzemeltetnek a társaság által bérelt területen. Az
etetéshez szükséges takarmányt az úgynevezett vadföldeken a társaság termeli meg, és a vadászok, vadőrök hordják
ki az etetők alá, hogy a hóval takart határban is legyen mit enni a vadaknak. Az őzek, nyulak, szarvasok és
vaddisznók ellen védve az új erdőtelepítést, kerteket, szántókat közösen kerítik be a vadászok, erdészek és a gazdák
a vadkár megelőzése érdekében. Ma már az intenzív mezőgazdasági és erdészeti termelés mellett csak így
biztosítható a természet egyensúlya. Csak így lehetséges ősi szenvedélyünk kielégítése és a vadászatot nem
gyakorlók részére is az az esztétikai élmény, amikor a határban vöröslő fácánkakasok viaskodását láthatjuk, vagy
őzanyó vezeti pettyes kis gidáját.
A vadászat a legnemesebb sport, mely testet, lelket üdít, felelősség érzetet növel, gyors elhatározási
készséget fejleszt és türelemre, kitartásra nevel. Mindezt a sokszínű természetben, jó levegőn és madarak
csodálatos énekével kisérve kapja a vadász. Na és a szarvas bőgés, barcogás hangja pedig hab a tortán! A
sportvadász vadászik, de vadat nevel, etet, gondoz, és tudatosan szabályozza a vadállományt. Ezzel szemben áll az
orvvadász, aki határtalan anyagi haszonra tör, felrúgja a párzási, szaporodási tilalmi időket, szabályokat,
törvényeket és hihetetlen károkat okoz a természetnek és a vadásztársaságoknak. Ez az ember nem tévesztendő
össze az „igazvadásszal”! Széchenyi Zsigmond szavait használva az „igazvadász” nélkül ma már számottevő
vadállomány sem lenne, mert a vadorzók tönkre tették volna az állományt régen.
Így ha a puska szól, kérem a sokszor félrevezetett közvéleményt arra, hogy ne feledje: A vadászok
többsége a vadállományt szerető, gondozó, férfias sportot űző, ősi ösztönöktől hajtott szenvedélyének hódoló férfi,
a szó nemes értelmében. Nem vitathatóan valamikor ennek az ősi szenvedélynek köszönhetően telepedtünk le mi
magyarok Európa szerintem legszebb területén!
1975. év óta vadászó: Áron József
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