Héti hírmondó
Havonta megjelenő kiadvány

Turisztika, sport, szabadidő, kultúra

Önkormányzati választás
eredménye

Együtt Hétért
Egyesület
kiadványa
2010. október

TOVÁBBRA IS FOLYTATÓDNAK
AZ – Önkormányzat jóvoltából INGYENES ANGOL ÓRÁK
KICSIKNEK ÉS NAGYOKNAK,
KEZDŐKNEK ÉS HALADÓKNAK EGYARÁNT

Hét községben 2010.
Polgármester:
Bende György
Képviselők:
Keszler János alpolgármester,
Kucserákné Szeles Mónika,
Pál Jánosné,
Nazareczki Istvánné

Alsó korhatár 3 éves kor, felső korhatár nincs,
mindenki bátran jelentkezhet!
További részletekért hívd Freeman Andreát
a 06/ 70 /610-8071 telefonszámon.

Kedves Hétiek!
Találjuk ki együtt, hogy milyen legyen a falu, ahol élünk, mit szeretnénk megvalósítani! Biztosan van
mindenkinek jó ötlete, nem baj, ha nagyon távlati, vagy ha nagyon konkrét, esetleg csak nagyvonalakban van
megfogalmazva, szólhat ez a szabadidő-eltöltésről, a munkahelyteremtésről, a környezet szépítéséről, stb.
Gyűjtsük össze, és valósítsuk meg, amit csak lehet! Több ötletből többet lehet meríteni.
A felmerült elképzeléseket várjuk bármely alábbi elérhetőségen:
Kucserákné Szeles Mónikánál személyesen,
telefonon: 0630/437-2749,
e-mailben: kucserakne@gmail.com,
valamint a két boltnál kihelyezett ötletdobozokba is, akár névvel, akár név nélkül.
Mindenkinek van beleszólása, mindenkinek számít a véleménye!
Az Ön / a Te fejlesztési ötletei(d)re is számítunk, és előre is köszönjük.
Hét Község Képviselő-testülete

Kis Tücsök
Klub
természetismeret
gyerekeknek
ÚJ időpontban!!!
Szombaton délutánonként 14
órától a Teleházban, illetve a
Kultúrházban
November hónapra a következő
programokat tervezzük:
November 6.
Csíráztassunk magokat!
Kövessük
nyomon
a
csírázás
folyamatát!

Nézzünk gyorsított filmeket róla.
Nézzünk
együtt
természetfilmrészleteket!

November
13.
Kultúrházban

Környezetvédelmi
gyerekeknek
a

előadás

reklámok
hatásairól, az élelmiszerekről, a
hulladékokkal
kapcsolatos
ismeretekről.
Az
előadást
a
miskolci
Holocén
Egyesület
munkatársa tartja.
November 20.
Afrika állat-és
növényvilága

Hol van Afrika? Milyen állatok és
növények
élnek
az
Afrikai
kontinensen?
Hol
vannak
a
sivatagok, szavannák és esőerdők?

November 27.
Készítsünk
madáretetőt!
Használjuk fel az
otthon
kiürült
műanyag flakonokat,
és
készítsünk
madáretetőt
belőlük!
Segítsünk
kis barátainknak átvészelni a zord
téli hónapokat!

Együtt Hétért Egyesület

Gyógynövény ismereti ingyenes képzés indul Hétben
(A Sajómenti Civilek Egyesületének szervezésében, főpályázó a B-A-Z Megyei Közművelődési Intézet)

A képzés 5 alkalomból áll, melynek pontos
időpontjai még a képzővel egyeztetés alatt
állnak.
Tervezett témák:
1.) Környékünkön található gyógynövények
megismerése, felismerése
2.) Gyűjtésük ideje, módja és a feldolgozás
mikéntje

3.) Felhasználási területek I.
(Megelőzés, szezonális betegségek)
4.) Felhasználási területek II.
(Gyógyítás, mozgásszervi,
szív- és érrendszeri betegségek)
5.) Gyakorlati nap
(Tinktúrák, teák, stb. elkészítése)
Maximum 25 fő vehet részt a képzésen, melyet a
jelentkezések sorrendjében veszünk
figyelembe.

Jelentkezni lehet Kucserákné Szeles Mónikánál
(30/437-2749)
2010. november 8-ig!

Patak monitorozás eredménye
Október
24-én
megtörtént a második
patakmonitorozással
kapcsolatos
vizsgálat,
melyre ismét a patak
temető melletti részén
került
sor.
A
mintavételben Pásztorné
Szeles Szilvia, Ipacs János és Freeman Andrea, az
elemzésben Pásztorné Szeles Szilvia, Pásztor Zsolt
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. Bizonyos
csoportok megjelenése illetve hiánya, valamint az
előkerült csoportok száma egyértelműen utal a
patakvíz szennyezett vagy tiszta voltára.
A gerinctelen állatok mellett egy vágócsík is került

a
hálónkba,
halfaj!

ami

Az eredmény ismét 7 biotikus index lett (10 a
legtisztább), ami azt jelenti, hogy a patak enyhén
szennyezett. Itt szeretnénk megemlíteni, hogy a
közelmúltban többször nagy mennyiségű, cefre jellegű
szennyeződés került a patakba, fekete, bűzös
vízfolyássá csúfítva azt. A jövőben szeretnénk tovább
folytatni a vizsgálatokat, ha az idő engedi, november
elején további helyekről is tervezzük a gyűjtést. Új
érdeklődőket is szeretettel várunk, szükség lenne
segítségre, mert a minta feldolgozása sok időt vesz
igénybe. A munkába bárki bekapcsolódhat, a módszer
könnyen elsajátítható!
További információért hívd Freeman Andreát,
06 70 610 80 71.

Környezetvédelmi előadás
felnőtteknek
2010. november 11-én 9:30-tól a héti Kultúrházban
Főbb témák:
komposztálás,
hulladékkezelés, víz és szennyvíz,
valamint fenntartható fejlődés
Az előadást a miskolci Holocén Egyesület
munkatársa tartja.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Héti hírmondó az Együtt Hétért Egyesület kiadványa.
Tel.: 0630/437-27-49; E-mail: hetihirmondo@citromail.hu

védett

Kérés!

7tv

A héti fotó- és videoszakkör kéri a lakosokat,
hogy amennyiben van régi (föként a települést,
vagy az akkori közösséget bemutató) fotójuk,
illetve video anyaguk, juttassák el a Stúdióba
Kiss Gábornak, vagy Keszler Jánosnak..
Köszönjük az eddig anyagokat is!
Szerkesztő:Egyesület vezetősége
Tördelő: Kucserákné Szeles Mónika

