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 Héti hírmondó  

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

 
Délelötti helyszín:  

Belső Hét buszfordulónál 
 

10 :00 Istentisztelet a templomban 
10:30 Szoborátadás és ünnepi műsor 

 
Délutáni helyszín:  

Tópart 
15 órától folyamatosan: 
játszóház , agyagozás,  

kiállítás a Rajz-, festmény- és fotópályázatra 
beérkezett müvekböl 

 

Színpadi müsorok:  
15 órától 

 Hétiek müsora: táncok, színdarab 
 Íjászbemutató, utána lehetöség nyílik az íjak 

kipróbálására is 
 kisavas zenekar 
 Divatbemutató 
 Szente Árpád Csaba elöadása  

(Musical, operett, rockopera ének) 
 Rockysok müsora 

 Pusoma Evelin elöadása  
(Popzene ének)  

 Amatör fellépök (helyszíni igény szerint) 

Este szabadtéri buli 
A pontos idöpontok még egyeztetés alatt vannak,  

ezekröl a 7tv-ben, illetve plakáton nyújtunk majd bövebb információt. 
 

 

Minden gyereket szeretettel várunk 

augusztus 18-án és 19-én (szerdán és 

csütörtökön) délelőtt 9-11 között, 

valamint délután 14 órától estig a Héti 

Tóparton játékokra és kézműves foglalkozásokra.  

 

Gyertek, játsszunk együtt! 

 

 
Köszönjük szépen mindenkinek, aki ruhát, bútort, egyéb 

eszközt felajánlott azoknak, akiknek az árvíz miatt 
tönkrementek használati tárgyaik. 

Hét Község Önkormányzata 

 

Hét Község Önkormányzata rajz- 
festmény- és fotópályázatot hirdet 

 
„Az én kis falum”  

Miért szeretek Hétben élni? címmel. 
 

Óvodások, általános iskolások, valamint középiskolások és 
felnőttek bármilyen technikával készült rajzait, festményeit, 

fotóit várjuk a témában.  
A művek 2010. augusztus 17-éig leadhatóak Freeman 

Andreának, illetve Kucserákné Szeles Mónikának. 
 

A pályázó művek kiállításra, valamint díjazásra kerülnek az 
augusztus 21-i Falunapon. 

 

 

Kis Tücsök  

természetismereti kör gyerekeknek 

 

Gyertek el Ti is, és tudjatok meg többet a 

bennünket körülvevő természetről! 
 

Minden szombaton 10 órakor a Tónál 
Augusztus hónapra a következő programokat 

tervezzük: 
 

Augusztus 7.  Madárbarátaink  

 Tudj meg többet a madarainkról.  

Milyen madarakat láthatsz a faluban 

nap, mint nap? Madármegfigyelés a 

tó környékén és a patakparton. 

 

 
 

Augusztus 14. Faismeret  

Hogy hívják ezt a fát? Tanuld meg felismerni a 

fákat leveleikről! Készítsünk levélképeket! 

 

Augusztus 22.  Rovarlesen   

Fogjunk rovarokat talajcsapdával, tanuljuk 

meg felismerni fontosabb 

csoportjaikat! 

 

Augusztus 28.  Denevérek  

Mit tudsz a denevérekről? Tanuljunk 

róluk együtt, készítsünk közösen denevérfigurát! 

 
Minden kis (és nagy) Tücsköt szeretettel várunk! 

 

Együtt Hétért

 Egyesület

  kiadványa

 



Együtt Hétért Egyesület 
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Támogatás Szakmár és Bikal településektől 
 

Községünk Önkormányzata az ár- és belvíz, valamint a jég 
okozta vészhelyzet elhárítására, a keletkezett károk 
enyhítésére a Községek, Kistelepülések és Kistérségek 
Országos Önkormányzati Szövetségén (KÖSZ-ön) 
keresztül Szakmár településtől 100 ezer Ft-ot, Bikal 

községtől pedig 50.000 Ft-ot kapott. Azért, hogy egy 
kicsit megismerjük ezeket a nagylelkű településeket, 
telefonos interjút készítettünk a polgármesterekkel, 
melyeket a szeptemberi Héti hírmondóban olvashatnak 
majd. 

 

Mi is az a KÖSZ? 
 

A Községi Önkormányzatok 
Szövetsége alapítása óta 
elsődleges céljának tekintette és 
tekinti - kibővítése után - ma is a 
községek érdekeinek védelmét és 

képviseletét, a települési önállóság értékeinek megőrzését.  
 

A Szövetség alapvető célja – az egységes fellépés erejét 
felhasználva – a kollektív képviselet, továbbá a magyar 
községek, kistelepülési önkormányzatok, kistérségek, a 
területükön élő polgárok érdekeinek képviselete és védelme, a 
községek és városok közötti kapcsolatok erősítése. 

 
Forrás: www.kosz.hu

Útfelújítás Hétben EU támogatásból 
 

Kisléptékű településfejlesztés, 

vidékfejlesztési program keretein 

belül - ÉMOP-3.1.3/B-09-2009-0026 

azonosító számú pályázat 

eredményeként - községünkben 

felújításra kerültek a Gorkij és 

Köztársaság utak teljes hosszukban, 

valamint az Ady Endre és Kossuth 

Lajos utak egy része is, összesen 3555 

m2 felületen.  

 

A felújításnak nemcsak a helyiek, de 

az idegenforgalmi, vagy egyéb 

szempontból a településre látogatók is 

nagyon örültek, hiszen elvárásaik 

között jogosan szerepelt a rossz 

útminőségből eredő balesetveszély 

csökkentése, a közintézmények, 

illetve a szabadtéri programok 

szempontjából nagy jelentőségű héti 

tó biztonságos megközelítése is.  

 

A projekt során a meglévő burkolatra 

a tisztítás és kiegyenlítés után átlag 2 

cm-es vastagságban kiegyenlítő réteg, 

majd 4 cm-es aszfaltbeton kopóréteg 

került elhelyezésre, valamint a 

burkolathoz immár mindkét oldalon 

zúzottköves padka kapcsolódik. 

 

A beruházás összesen 15.893.703 Ft-

ból valósult meg, melyhez az Európai 

Unió és a Magyar Állam által nyújtott 

támogatás összege: 15.099.018 Ft, a 

fennmaradó 794.685 Ft-ot pedig 

önerőként Hét Község 

Önkormányzata biztosította. 

 

Közreműködő szervezet: 

 

NORDA Észak-magyarországi 

Regionális Fejlesztési Ügynökség 

Közhasznú Nonprofit Kft.  

3525 Miskolc, Széchenyi u. 107. 

www.norda.hu  

 

Bővebb információ:  

Bende György  

Hét község polgármestere 

polgarmester@het.hu 

 

Hét Község Önkormányzata 

3655 Hét, Kossuth út 76. 

06/48/437-401 

  

  

„Helyben maradunk” program 
 

A Dialóg Egyesület 2010. február 01-jén indította Helyben 

maradunk! című programját. A 11 hónapos programban úgy 

ötvözik a környezetvédelmi és a közösségfejlesztés elemeit, 

hogy a két szakma erősítse a helyi értékek feltárását, 

megbecsülését, megóvását, és közösségi ápolását. 

 

Az egyesület ezen programjaival támogatja Borsod-Abaúj-

Zemplén megye különböző településein élő közösségek 

köreiben felmerült  igények megvalósulását. A programban 

résztvevő települések (közöttük Hét is) olyan aktív 

közösségfejlesztő csoportok, akik maguk fogalmazták meg a 

megyei szintű együttműködés igényét.  

A KEOP-6.1.0/A/09-2009-0077. HELYBEN MARADUNK! 

futó projekt a következő témákban és módszerekkel segíti a 

programban résztvevő megyei közösségeket: közösségi 

tevékenységeik tapasztalatainak átadása, helyi értékeik 

(természeti, épített és emberi) mélyebb szintű felmérése és 

bemutatása rendezvényeken (megyei és helyi találkozókon, 

képzésen, előadásokon, jógyakorlat látogatáson).  

Ez a program az együttműködések mellett a helyi közösségek 

környezettudatosságának elősegítését is megcélozza (interaktív 

előadás, oktatófilmek, gyakorlati bemutatók segítségével), 

iránymutatást kíván nyújtani a fenntarthatóbb életmód 

kialakításához szükséges elvek megismeréséhez. 

További infó: www.dialogegyesulet.hu 

 
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 
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