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Július 17.  Nyári virágpompa.  
 

Ismerjük meg az éppen virágzó növényeket a tó körül! 

Találtok –e rajtuk hernyókat, lepkéket, szöcskéket?  

 

Július 24.  Hogyan keletkezik az eső? 

Tudj meg többet az éltető vízről és a víz 

körforgásáról! Milyen vízi élőlényeket ismersz?  
 

Július 31.  Kígyók, békák.  

Gyertek el, és tanuljunk együtt a hüllőkről és 

kétéltűekről! Ismerd meg a környezetünkben élő 

siklókat, gyíkokat, békákat! 
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Gyertek el Ti is, és tudjatok meg többet a bennünket 

körülvevő természetről! 

Július hónapra a következő programokat tervezzük: 

 

Minden szombaton 10 órakor a Tónál 

Július 10.  Nyolclábú vadászok.  

 Ismerd meg jobban a pókokat, tudj meg többet ebbe az 

érdekes ízeltlábúcsoportba tartozó állatok 

testfelépítéséről, életmódjáról. Kutassunk pókok után! 

 
 

 

Meghívó 
 

Hét Község Önkormányzata, valamint társtelepülésként 

Bánréve Község Önkormányzata és az Észak-Borsodi 

LEADER Unió Egyesület szervezésében 

 

Józsa Judit kerámiaszobrász 

 

szeretettel meghívja Önt és kedves családját 

 

„Magyar Nagyasszonyok” terrakotta kisplasztikáiból 

 

rendezett vándorkiállításának héti megnyitójára. 

 

Helyszín: Hét Közösségi Ház (régi Ifjúsági Klub) 

Időpont: 2010. július 16. 12 óra 

 

A kiállítás Hét községben július 29-ig tekinthető meg. 

 

A művésznő munkásságáról bővebb információ található a 

szórólapokon, illetve a www.jozsajudit.hu oldalon. 

 

Héti kapcsolattartó: Kucserákné Szeles Mónika 

Kis Tücsök  

természetismereti kör 

gyerekeknek 

 

Összefogásban az erő! 

   Mindenkinek nagyon köszönjük, akik a jégkár 

után segítséget nyújtottak munkájukkal, 

szabadidejüket nem sajnálva próbáltak segíteni 

azoknak, akiknek a jég beszakította a tetőt.  

   Ezúton kérjük még a segítséget azoktól, 

akiknek van, - vagy ismerőseiknek van - 

bontásból megmaradt tetőfedő anyaga, amire 

esetleg nincs már szüksége, ajánlja fel azoknak, 

akiknek nincs biztosítása, és saját erőből új tetőt 

nem tudnának csinálni. 

 

 

 

 

 

 

 

   A tetőfedéshez újonnan megvásárolható 

anyagokról a beérkező árajánlatok 

megtalálhatóak az Önkormányzatnál. 

 

http://www.jozsajudit.hu/


Együtt Hétért Egyesület 
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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 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. 

 EU Élelmiszersegély 2010.  
beszámoló 

 
Hét Község Önkormányzata már az elmúlt évtől tervezte, 
és ez év áprilisában az EU Élelmiszersegély program 
keretében pályázta meg a július 2-án szétosztásra is került 
élelmiszercsomagokat.  
 
Az érintettek a Gyermekétkeztetési Alapítvány és a 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal jóvoltából, 
Önkormányzatunk szervezésében kaphatták meg a lisztet, 
cukrot, tésztaféléket, háztartási kekszet, vaníliás karikát, 
csokoládés gabonagolyót és kukoricakonzervet tartalmazó 
csomagokat. 

Kucserákné Szeles Mónika 

 
 

 

Patakmonitorozás 

 
 

Természet iránt érdeklődő 14 év fölötti fiatalok, és 

felnőttek segítségére lenne szükségem! 

 

Szeretnénk bekapcsolódni egy vízmonitorozási 

programba, melynek keretében képet kaphatnánk a 

településünkön átfolyó Keleméri patak vízminőségéről.  

 

Az alkalmazni kívánt módszer a patakban élő 

makrogerinctelen fauna (szabad szemmel jól 

megfigyelhető gerinctelen állatok) megfigyelésén 

alapul, 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 vizsgálatok évente háromszor történnek hálózással, 

majd az előkerült csoportok beazonosításával. A 

módszer nem igényel szakértelmet, mindenki által 

könnyen elsajátítható. 

 

Aki szeretne részt venni a munkában és szívesen 

segítene, jelezze Freeman Andreánál személyesen 

vagy telefonon: 06 70 610 8071 

 

Aerobic 
 

Szeretettel várunk mindenkit, aki szeretne egy 

kicsit mozogni és közben jól érezni magát! Minden 

vasárnap 18 órától aerobic-ot tartunk a Héti 

Kultúrházban. 
 

Polifoam-ot vagy plédet, illetve vizet mindenki 

hozzon magával! 

 
Amennyiben valamilyen más időpont lenne 

megfelelő, időpont egyeztetés lehetséges. 

 

A program a Nőklub szervezésében kerül 

megrendezésre, érdeklődni lehet: 

 Pásztorné Szeles Szilviánál a 06 20 967 0382 

telefonszámon. 

 

Táncolni vágyó gyerekek,fiatalok, 
felnőttek! 

 
A régi hagyományokat felelevenítve  

újra szeretnénk indítani a Tánccsoportot Hétben. 

 
Minden érdeklődőt szeretettel várunk 

megbeszélésre 2010. július 14-én, szerdán 16 
órakor, a héti tóparton. 

 
Elegendő számú jelentkező esetén produkcióval 

készülnénk a Falunapra augusztusban! 
 

Érdeklődni lehet Kozmáné Dienes Anitánál  (Hét, 
Kossuth út. 39.) 

vagy: tanccsoport@citromail.hu 

 

mailto:studiohet@citromail.hu

