
Héti hírmondó 1 

A Nőklub „Egészségünk védelmében” című 
előadássorozatának első témája: 

- a női test működése, 
- leggyakoribb nőgyógyászati betegségek I. 

(daganatos megbetegedések) felismerése, 
gyógyításának lehetősége, megelőzése 

- a mell önvizsgálata 
Időpont: 2010. június 8. 18 óra 

Helyszín: Héti Közösségi Ház (volt Ifjúsági Klub) 
 

Második téma: 
- nőgyógyászati betegségek II. (hormonális, 

fertőző, egyéb betegségek) felismerése. 
Időpont: 2010. június 29. 18 óra 

Helyszín: Héti Közösségi Ház (volt Ifjúsági Klub) 
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 Héti hírmondó  

  Időszakos kiadvány                            Turisztika, sport, szabadidő, kultúra                                  2010. június   

 

Meghívó 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Június 26.: Séta a Sajópartra. 
  Útközben madármegfigyelés.  
Akinek van, hozzon távcsövet!  
 

A programok szombat délelőttönként 10 órakor 
kezdődnek. 

Rossz idő esetén a programok módosulhatnak. 
 

Minden kis (és nagy) Tücsköt szeretettel várunk! 

Együtt Hétért

 Egyesület

  kiadványa

 

 
 

A Kis Tücsök Klub a következő programokat tervezi június 
hónapra: 

 
Június 5.: Hogy épül fel a hangyatársadalom? Mit esznek a 
hangyák? Keressünk hangyabolyt, és figyeljük meg! 
Hangyaetetés!!! 
Június 12.: Ismerjük meg a Kelemér patak élővilágát! 
Kutassunk benne élőlények után, és tudjunk meg róluk minél 
többet! 
Június 19.: Ismered a körülöttünk előforduló fákat és 
lágyszárú növényeket? Ha nem, gyere ki a tópartra, és 
fedezzük fel őket a rajtuk élő pókokkal, rovarokkal együtt!!! 

Szeretettel hívunk minden hölgyet kamaszkortól 
nyugdíjas korig, az egészségünkkel foglalkozó 
előadásokra.  
 
 
 
 
 
 
 

és a lehetőségeinkkel, hogy helyes döntéseket tudjunk 
hozni. Ha megfelelő információink vannak, 
magabiztosak lehetünk a tanácstalanság helyett.  
Az előadásokat szakember tartja, utána kötetlen 
beszélgetésre és a felmerült kérdések megválaszolására 
kerül sor. 
 

Kis Tücsök  

természetismereti kör 

gyerekeknek 

 

 

 

 

Fontos, akár életmentő lehet 
egy betegség tünetét időben 
felismerni, tudni mi a teendő. 
Nem csak az orvoshoz kell 
időben eljutni, tisztában kell 
lennünk a helyzetünkkel, 
 

 
A Kézimunka Szakkör keretein belül el lehet sajátítani a 
varrás technikáját a kézi varrástól egészen a gépi varrásig, 
valamint a régi technikák modern felhasználását, így 
például a horgolást, kötést, hímzést. 
 
A szakköri alkalmak kikapcsolódási lehetőséget jelentenek, 
de ezen tudás megszerzése azt a távlati célt is magában 
rejti, hogy esetleg kereset-kiegészítést, de legalább 
megtakarítást jelenthessen a családok számára. (ajándékok, 
dísztárgyak, ruhák készítése)  

 

 
A következő Kézimunka Szakkör időpontja: 

június 18. (péntek)  17 óra  
Helyszíne: Teleház 

 

Téma a horgolás: 
 

1. Kezdőknek   
A horgolás alapjai: láncszem, pálcák, egyszerű minták 
kialakítása. 

2. Haladóknak:  
Tapasztalatcsere, fortélyok, minták gyűjtése 

 

 

 

Mozgasd meg magad! 
 

Gyere kézilabdázni minden hétfőn, 

szerdán, pénteken 17 órától 

a Héti Tópartra! 

 

 

 
 



Együtt Hétért Egyesület 

Héti hírmondó 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beszámoló 
 

2010. május 8-án szombaton 

a Héti tóparton megrendezésre  

került Családi nap  

főzőversenyén 

az I. Vándor fakanál díjat 
 

Kács település csapata (babgulyással) vitte el. 
 

További helyezettek: 

II.  a Falugondnokok csapata (Nazareczki Istvánné 

kecskegulyása) 

III.  a Héti Nőklub csapata 

 (Freeman Andrea baharatja)   

A Nőklub ezúton is köszöni minden tagjának, résztvevőjének 
a segítséget. 

 

A Focimeccset a „Másnaposok” csapata nyerte. 

 

Az izgalmas tó körüli Kincskereső játékon pedig kb. 30 

gyerek oldotta meg lelkesen a feladatokat. 

 

Sajnos a délutáni kulturális műsort és a családi vetélkedőt 

elmosta az eső, ennek ellenére sokan jól érezhették magukat 

ezen a napon.  

Reméljük, jövőre is találkozunk! 

Héti hírmondó az Együtt Hétért Egyesület kiadványa.      Szerkesztő: Egyesület Elnöksége  

Tel.: 0630/437-27-49; E-mail: egyesulet.het@citromail.hu     Tördelő: Kucserákné Szeles Mónika 

 

Hétben a héti kábeltelevízión hétfőn 

esténként 7 órakor látható a 7tv 
műsora 

 
A tv műsorait a héti Fotó- és videoszakkör 

készíti és vetíti. A műsorok a környező 

településeken történt eseményeket mutatják be, 

valamint közérdekű felhívásokat közvetítenek. 

 

A Fotó- és videoszakkör várja digitalizálásra, 

összegyűjtésre a községgel kapcsolatos 

(árvizes, belvizes, vagy más régi) fotó-, illetve 

videoanyagokat. 

 

A szakkör tájékoztatja továbbá a lakosságot, 

hogy a leadott anyagokat CD-n, DVD-n meg 

lehet vásárolni. 

 

A fentiekkel kapcsolatban keressék: 

Kiss Gábort személyesen a Stúdióban (volt 

Sportöltöző), a 0630/412-6101-es 

telefonszámon, vagy a studiohet@citromail.hu 

e-mailcímen. 

    Natura 2000 területek Hétben  
 
A Héthez tartozó Natura 2000 területek a Sajó-völgy nevű kiemelt 
jelentőségű természet-megőrzési terület részei. A kijelölést az 
egyes ingatlanok esetén a következő fajok, illetve élőhelyek 
indokolták. 
 

Töltés és legelő 
Ezeken a területeken ártéri mocsárrétek, sík-és dombvidéki 
kaszálórétek, fűz-, nyár-, éger-, és kőrisligetek, ligeterdők 
találhatók. Védett faj a nagy tűzlepke. 
 

Kelemér-patak 
A patak otthont ad a Petényi márna nevű halfajnak, mely tiszta 
vizű patakokban, folyókban él. A Nemzetközi Vöröslistán 
veszélyeztetettség közeli státusza van, Natura 2000 területek 
egyik jelölőfaja. 
 

Sajó 
Ártéri ruderális magaskórós folyómeder-növényzet, valamint fűz-, 
nyár-, éger-, és kőrisligetek, ligeterdők jellemzik. A következő 
védett fajok indokolták Natura 2000-es besorolását: tompa 
folyamikagyló, erdei szitakötő, illetve 7 halfaj: vágócsík, 
halványfoltú- és homoki küllő, szivárványos ökle, német 
bucó, törpecsík és a petényi márna. 

Bővebb információ:  
Freeman Andrea 

K ö s z ö n e t - n y i l v á n í t á s  

 
A Sajó áradása településünket sem kímélte. Főként a 

belvíz okozott problémát a belső falu pincéiben és vízóra 
aknáiban. 

Május közepén nem várt segítség érkezett településünkre.  
Több éve fűz baráti kapcsolat a Vas megyei Szatta község 

falugondnokához és polgármesteréhez. Kapcsolatunk 
Erdélyben indult a Kapuk és Hidak című konferencián, ahol 
Szatta község vállalta fel azt az adománygyűjtést, melyből 
támogatásra került az első erdélyi falugondnoki gépjármű. 
Ez a 86 lelkes település, mely az Őrségben található, 
rendkívüli segítőkészségről tett tanúbizonyságot.  

Meghallva a Sajón történő eseményeket egy reggel 
telefonhívást kaptam, a következő kérdéssel: Mire van 
szükségetek, mert délután indulunk. 

Jöttek is, ahogyan ígérték, és településünk kapott több 
szivattyút, tömlőket, esőkabátokat, gumicsizmákat, 
vödröket, furikot és egyéb apró dolgokat. Így másnap 
elkezdődtek a szivattyúzások, valamint Önkormányzatunk 
segítséget tudott nyújtani Vadna községnek a belvizek 
szivattyúzásánál. 

E lapok hasábjain szeretnénk megköszönni minden 
hétinek, illetve más településen élőknek a belvíz elleni 
védekezésben való részvételt. 

Nazareczki Istvánné 

 

 

mailto:studiohet@citromail.hu

