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A lecserélt, használhatatlan pala sorsa

Bende György nyílt levele a falu lakosságához:

Tisztelt Héti Lakosok!
Szeretettel várom a 2010. évi Önkormányzati
választáson induló Képviselő jelölteket,
az ellenfélként induló Polgármester jelöltet, valamint a
község lakosságát
2010. szeptember 26-án (vasárnap) 16 órakor a héti
Művelődési Házba
egy – a település jövőjével kapcsolatos elképzeléseket
ismertető – beszélgetésre.
A beszélgetés célja: a jelölteknek lehetőséget teremteni
arra, hogy megosszák a lakossággal terveiket,
elképzeléseiket.
A TELEHÁZBAN MÁJUSBAN ELINDULT ANGOL
ÓRÁK TOVÁBBRA IS FOLYTATÓDNAK,
KICSIKNEK ÉS NAGYOKNAK EGYARÁNT.
A foglalkozások időpontjai
szeptembertől a következőképpen
alakulnak:
Kedd du. 16.30: kis-és középső csoportos óvodások
Szerda du. 16.30: nagycsoportos óvodások és első oszt.

Veszélyes hulladéknak számít a pala.
Tárolására,
hasznosítására
nincs
lehetőség.
Elhelyezése csak szigorúan erre a célra kialakított
tárolókban lehetséges, amely elhelyezésnek díja van.
A legkedvezőbb áru veszélyes hulladéklerakó 33
Ft/kg-os áron vállalja a tárolást. Felhívjuk az
érintettek figyelmét, hogy az elhelyezésről kapott
számlát őrizzék meg, ezzel elkerülhető a későbbi
bírság. A térségből ez ügyben a kormány felé is
indult kezdeményezés. A biztosítójánál érdeklődje
meg mindenki, hogy a veszélyes hulladék elszállítása
benne van-e az ő biztosítási szerződésében.

Csütörtök du. 17.00: alsó tagozatos iskolások
Vasárnap du. 14.00: felnőtt kezdő csoport
Vasárnap du. 15.00: felnőtt haladó csoport
A csoportokba szeretettel várunk újonnan
bekapcsolódó gyerekeket, felnőtteket is.
További részletekért hívd
Freeman Andreát a 06 70 610 8071 telefonszámon.

iskolások

Kis Tücsök Klub

ismerni a körülöttünk előforduló fákat, vadvirágokat?

Gyertek el Ti is, és ismerjétek meg
jobban a bennünket körülvevő
természetet! Találkozzunk szombat délelőttönként 10
órakor a tóparton!
Szeptember-október hónapra a következő
programokat tervezzük:
Szeptember
25.
Csodálatos
növényvilág!
Szeretnél érdekességeket hallani a
növényekről?
Szeretnéd
jobban

Október 2. Az állatvilág leg-jei
Tudj meg többet az állatvilág
rekordereiről.
Mi
a
leggyorsabb, mi a legnagyobb,
mi a leglustább állat?
Október 9.. Gombák
Pillantsunk be a gombák világába!
Csináljunk „penészerdőt” ! Keressünk
gombákat a tó körül, és figyeljük meg
őket!
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Az augusztusi lapban megígért interjúk
Interjú Kőműves Józseffel, Bikal község
polgármesterével

Interjú Tóth Jenővel, Szakmár település
polgármesterével

- Ezúton is köszönjük településünknek nyújtott támogatásukat.
Ezzel a cikkel szeretnénk, ha Hét lakói
kicsit jobban megismernék az Önök
települését.
Kérem, néhány szóban mutassa be Bikalt!
- Településünk Baranya megye északi
részén, - ha magunk elé képzeljük a
térképet, akkor –a Szekszárd, Kaposvár,
Pécs háromszög közepén található. A legközelebbi város
Dombóvár. A lakosság száma 770 fő, mely sajnos
folyamatosan fogy. Nagy részük mezőgazdaságból
(szántóföldi növény- és gyümölcstermesztésből) él, de
dolgoznak az iparban is, így pl. a közeli Délhús Rt.-nél,
valamint az idegenforgalom is jelentős, hiszen Bikalban
található egy négy csillagos kastélyszálló, valamint
megnyitotta kapuit a Reneszánsz Élménybirtok is. A
községnek van óvodája és iskolája is, a lakók ¼-e sváb
nemzetiségű. A településről bővebben olvashatnak az
érdeklődők a www.bikal.hu oldalon.
- Hogyan született a képviselőtestületnél a döntés, miszerint
támogatnak minket?
- A híradásokban szerepelt, hogy Észak-Magyarországon
is nagy gondok voltak, és a testület úgy döntött, hogy
felajánl 100.000 Ft segítséget. Ebből egy közelünkben
lévő település kapott 50.000 Ft-ot, valamint Önök
50.000 Ft-ot.
- Milyen úton tudták meg, hogy nekünk szükségünk van segítségre?
- Mivel mindenképpen segíteni akartunk valakinek, így
felhívtam a KÖSZ-t, hogy kit támogathatnánk? Azt
mondta a hölgy, hogy keres valakit, akinek szüksége van
a segítségre. Ezután hívott fel az Önök polgármestere,
így megszületett a döntés, hogy Hét kapja a
támogatásunkat.
- Köszönöm szépen az interjút, további szép napot kívánok!

- Ezúton is köszönjük településünknek nyújtott támogatásukat.
Ezzel a cikkel szeretnénk, ha Hét lakói kicsit
jobban megismernék az Önök települését.
Kérem, mutassa be Szakmárt!
- Szakmár egy kb. 1400 fős település,
mely Bács-Kiskun Megyében található,
Kalocsától nyugatra. A település 90%ban katolikus, 10 %-ban pedig egyéb
felekezetű. Teljes mértékben közművel ellátott, van egy
8 osztályos általános iskolája, óvodája, fogorvosi
rendelője, védőnői hálózata, gyógyszertár stb. Lakói
leginkább mezőgazdasággal foglalkoznak. A faluban
működnek civilszervezetek is, pl. Szakmár és Környéke
Gyermekeiért Alapítvány és a Nyugdíjas Egyesület.
Szakmárról még több információt kaphatnak az
érdeklődők a www.szakmar.hu honlapunkon.
- Hogyan született meg a döntés, hogy minket támogatnak?
- Mikor megtudtuk, mi történt, mindenképpen támogatni
akartunk valakit, gondolkodtunk ennek az útjáról, hogy
Vöröskereszten keresztül, vagy másképpen. Amikor az
Önök polgármestere felhívott minket, hogy a KÖSZ-ön
keresztül megkapta az elérhetőségünket, így természetes
volt, hogy Hét községnek segítünk.
- Több településnek is nyújtottak ilyenfajta segítséget?
- Mivel a kereteink ennyit engedtek, így mást mi nem is
támogattunk, csak Önöket.
- Köszönöm szépen az interjút, további szép napot kívánok!
A telefonos interjúkat készítette: Kucserákné Szeles Mónika

A héti fotó- és videoszakkör kéri a lakosokat,
hogy amennyiben van régi fotójuk, illetve video
anyaguk, juttassák el a Stúdióba Kiss Gábornak,
vagy Keszler Jánosnak.
Köszönjük!
Bizonyos csoportok megjelenése illetve
hiánya, valamint az előkerült csoportok
száma egyértelműen utal a patakvíz
szennyezett vagy tiszta voltára.

Patak monitorozás
Augusztus
hónapban
megcsináltuk
az
első
patakmonitorozással kapcsolatos vizsgálatot, a patak
temető melletti részén gyűjtöttünk. A mintavételben
és elemzésben Nazareczki Nóri, Pamlényiné Juhász
Eszter, Szeles Attila, Keszler Balázs és Freeman
Andrea vettek részt.
Az alkalmazott módszer (BISEL) a patakban
élő
makrogerinctelen
fauna
(szabad
szemmel jól megfigyelhető gerinctelen
állatok) elemzésén alapult, melyek nagyon jó
indikátorai a vízminőségnek.

Az eredmény 7 biotikus index lett (10 a
legtisztább), ami azt jelenti, hogy a patak
enyhén szennyezett. A jövőben újabb
vizsgálatokat
szeretnénk
végezni,
a
legközelebbit október második felére tervezzük. Új
érdeklődőket is szeretettel várunk, a munkába bárki
bekapcsolódhat, a módszer könnyen elsajátítható!
További információért hívd Freeman Andreát,
06 70 610 80 71.

Héti hírmondó az Együtt Hétért Egyesület kiadványa.
Tel.: 0630/437-27-49; E-mail: egyesulet.het@citromail.hu

Szerkesztő: Egyesület Elnöksége
Tördelő: Kucserákné Szeles Mónika
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