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Kis falunk mintegy 550 fő lélekszámú, két részből álló település. A két rész (ófalu és 

újfalu) megközelítőleg egy kilométerre van 
egymástól.  
 
A belső településrészen található az 
Önkormányzat épülete, az Orvosi rendelő, a 
Posta, a Művelődési ház, a Közösségi Ház, a 
Könyvtár, a Teleház, a Templom, mely több mint 
200 éve, 1787-ben épült, valamint a település 
legöregebb – 1897-ben épített – tornácos lakóháza 
is.  
 
A külső településrészen két kereskedelmi és 
vendéglátó egység működik, valamint itt található a 

község legfőbb nevezetessége, a héti tó, ami 

amellett, hogy remek horgász- és pihenőhely, a 
szabadtéri színpadán rendezett programokkal 
kellemes kikapcsolódási lehetőséget nyújt. A tó 

környéke sátorozásra ideális, 
bár kiépített kemping még 
nem áll rendelkezésre.  
 
Községünket átszeli a 

Keleméri-patak, a lakott 

területtől mintegy 500 

méterre pedig a Sajó folyó 
kanyarog, melyek vizeik és 
környezetük ritka élővilágával 
a Natura2000-es védett 

„Hét madár fészket rakott Hétben 
Hét család született az égben.” 



területek listájára is felkerültek.  A Sajó ideális hely a vízisportok szerelmeseinek, a 
település tervei között szerepel csónak-, kajak- és kenukikötő és pihenő, sátorozó 
hely létrehozása is.  
 
A településen konyhával, zuhanyzóval ellátott szálláslehetőség van családok, és 
kisebb csoportok 
számára is. 
 
Községünk a 
hagyományok és 
természeti értékek 
megőrzése mellett 
a modern kor 
elvárásainak is 
megfelel, hiszen 
négy települést 
lefedő 
kábeltelevízió 
hálózattal és 
szélessávú 
internettel rendelkezik. Vállalkozóbarát településünkön nincs iparűzési adó, 
mellyel a helyi vállalkozások terheit szeretnénk csökkenteni, valamint a 
munkahelyteremtést is támogatni kívánjuk. Idetelepülni szándékozó vállalkozásoknak 

szóló ajánlatunk 
honlapunkon 

olvasható. 
 
A 2002-es 
iskolabezárás óta 
a héti gyerekek a 

szomszédos 
településekre 

járnak óvodába 
és általános 
iskolába is, 
ahová a szállítás 
mikrobuszokkal, 

iskolabusszal 
megoldott.  

Kis falunkban a közösségi összefogás mindig is jellemző volt, azonban 2002-től a 
kulturális és szabadidős programok szervezése még inkább összekovácsolta a 
helyieket. Évről-évre megrendezett programjainkról leginkább a képek beszélnek.  



Megközelíthetőség 
 

 
Vonattal: A Miskolc-Ózd 
vonalon közlekedő 
vonattal, az állomás neve 
Pogonyipuszta 
 
 
 
 

 
Autóbusszal: A Miskolc-
Ózd vonalon közlekedő 
távolsági busszal, mely 
legtöbbször csak a Héti 
elágazásnál (a falu elejétől 
kb. 400 m) áll meg, 
naponta irányonként kb. 4 
busz jön be a faluba.  

 
Autóval: A 26. számú 
főútról Miskolc felől 
Putnok után balra kell 
kanyarodni, Ózd 
felől pedig Bánréve után 
jobbra kell letérni a 
bekötő útra. 

 
Hét Község Önkormányzata 

3655 Hét, Kossuth út 76. 

Tel.: 48/ 437-401 

Fax: 48/ 436-283 

E-mail: onkormanyzat@het.hu 

 

Polgármester: Bende György 

E-mail: polgarmester@het.hu 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ha csendre, nyugalomra, vagy éppen tartalmas, aktív szabadidő-
eltöltésre vágyik, nálunk megtalálja! 
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