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Meghívó

2010. május 8-án szombaton

Családi nap
a Héti tóparton

Sok szeretettel meghívjuk 2010. május 7-én
17 órakor a héti Kultúrházban megrendezésre
kerülő Mackókiállítás megnyitójára.

Programok:

Beszáll ít ás a S por töl tö ző től 16 :30 -tól!

Főzőverseny
Nevezni lehet a helyszínen, nevezési díj nincs.
A csapatok a hozzávalókat maguknak biztosítják
úgy, hogy saját családjukat, vendégeiket is
ellássák. A nyertes megkapja a vándorfakanál
díjat.

A Sajómenti Civilek összefogásával létrehozott
Mackókiállítás egy vándorkiállítás, melynek
utolsó állomása Hét.

Családi vetélkedő, Kincskeresés,
Gyerekeknek játszóház, Aszfalt rajzverseny,
Focimeccsek

A kiállítás nyitva tartása:

Szombat: 15 00 – 17 00.
Vasárnap: 15 00 – 17 00.
Hétfő: 8 00 – 14 00.
A kiállítás a következő szervezetek

A helyszínen büfé és zene lesz!

együttműködésével jött létre:

Minden kikapcsolódni vágyót
szeretettel várnak a szervezők!

Hét Község Önkormányzata
Héti Nőklub
Együtt Hétért Egyesület
Sajómenti Civilek Egyesülete

„Merj megszólalni
angolul!”
A Teleházban hamarosan angol foglalkozásokat szeretnénk indítani ovisoknak, kisiskolásoknak és
igény szerint középiskolásoknak, valamint felnőtteknek is.
A foglalkozások korcsoportok szerint kerülnek megrendezésre, játékos, beszédközpontú, élvezhető
formában, az angol nyelv könnyű elsajátítása és megkedvelése érdekében.
A foglalkozások minden korosztály számára ingyenesek.
További részletekért keressék Freeman Andreát a 06 70 610 8071 telefonszámon.
Jelentkezési határidő és első megbeszélés:
2010. május 5. (szerda) 16:30 Teleház (Posta mellett)
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Együtt Hétért Egyesület
Kis Tücsök
természetismereti kör
gyerekeknek

Megalakult a Héti Nőklub!
(Nemcsak nőknek )

Természetbúvár foglalkozások környezetünk jobb megismerése
érdekében.
Élőhely, növény- és állatismeret, érdekes kísérletek a természetszerető
szemléletmód kialakítása érdekében.
(Pl.: Hogyan keletkezik az eső? Munkában a giliszták. stb.)

Első találkozó:
2010. május 15. (szombat) 10 óra Tópart
Minden leendő kis Tücsköt szeretettel várunk!
------------------------------------------------------------------------

Önkormányzati hírek
Közfoglalkoztatás 2010. Mi az, amit tudnunk kell?
A 2009-es évben a kormány közfoglalkoztatásának az elképzelése az
„Út a munkához” nevet kapta, amely a következőkben érinti a
munkanélkülieket.
A munkanélküliek között kétféle megállapítást tesz a rendszer:
1. Szociális segélyezés 2. Rendelkezésre állási támogatás (RÁT)
Mindkét esetben az érintettek 28.500 Ft/hó ellátásban részesülnek, de ez
a két eset az Önkormányzat költségvetését nem egyformán érinti. Az 1.
esetben 10%, míg a 2. esetben 20%, amit a kifizetett összegből a település
költségvetéséből kell biztosítani. Mindazon személyeknek, akik egészségi
állapotuknál, vagy egyéb családi okok miatt munkavégzésre
alkalmatlanok, szociális segély kerül megállapításra, a többi esetben RÁT.
RÁT megállapítás esetén az önkormányzat számukra munkát ajánlhat
föl, amely munkavégzés lehetőleg a végzettségnek megfelelően kerül
meghatározásra. Azok, akik foglalkoztatásra kerülnek a rendszerben,
jelen szabályozás szerint a munkabérük 95%-át az államtól kapják, így a
bérüket illetően mindössze 5% kerül kifizetésre az önkormányzati
költségvetésből.
Munkavégzésre alkalmas emberek esetén a településnek két oknál
fogva érdeke, hogy munkát tudjon biztosítani: az egyik az, hogy így a
családok költségvetésébe több pénzt tudunk juttatni, a másik, hogy az
önkormányzat költségvetését kisebb mértékben terheli meg. Ezért
döntöttünk úgy, hogy mindenkinek próbálunk munkát biztosítani, amely
ma környezetünkben egyáltalán nem elterjedt.
Az is igaz, hogy a munkavégzéshez szükséges eszközt és anyagot a
támogatási rendszer nem biztosítja, tehát ezt is a településnek kell
kigazdálkodnia, amely egyre nagyobb terhet ró költségvetésünkre.
Reméljük, hogy a megalakult új kormány ezeket figyelembe veszi, és
pozitív irányba történnek változások.

Pályázatok, beruházások 2010.
1./ 2010. április 30-ai határidővel megvalósításra került a községben a 3
új buszmegálló felépítése, valamint járófelületének burkolása, melyre a
támogatást az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács
biztosította 4.821.226 Ft összegben, melyhez az Önkormányzatnak
885.936 Ft önerőt kellett biztosítani.
2./ Ebben az évben útfelújításra Új Magyarország Fejlesztési Terv
keretén belül nyertünk 15.146.681 Ft-ot, melyhez 797.194 Ft önerőt
biztosít az önkormányzat. A felújítás 2010. második felében valósul
meg, és az Ady, a Köztársaság, a Gorkij és a Kossuth utcákat érinti.
Héti hírmondó az Együtt Hétért Egyesület kiadványa.
Tel.: 0630/437-27-49; E-mail: egyesulet.het@citromail.hu

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Tervezett témáink:
- Baba-mama klub: terhesség,
csecsemőgondozás, gyereknevelés, anyák
nőként /Témafelelős: Kovács Erika/
- Kreatív hobby kézműves klub: foltvarrás,
szalvétatechnika, stb.
/Témafelelős: Kovács Erika/
- Kézimunka foglalkozások: kötés, horgolás,
goblein, szabás-varrás
- Kulturális klubok: énekkar, színjátszókör
/Témafelelős: Nazareczki Istvánné/
- Tervezünk még beszélgetéseket a következő
témákban: főzés, receptcsere, fogyókúra,
egészséges életmód, elsősegély, homeopátia
- Testmozgás: izometriás torna, gerinctorna,
jóga, aerobik
A klubok
előreláthatólag
megrendezésre.

pontos időpontegyeztetés után
délutánonként
kerülnek

---------------------------------------------------------------Egyesületi tisztújítás
2010. március 7-én az Együtt Hétért Egyesület
közgyűlése új elnökséget választott, melynek tagjai:
Kiss Bertalan, elnök
Kucserákné Szeles Mónika, titkár
Péter Gáborné, pénztáros
Keszler János, elnökségi tag
Kiss Gábor, elnökségi tag

Az új Pénzügyi Ellenőrző Bizottság tagjai pedig:
Bendéné Tóth Erika,
Nazareczki Istvánné,
Szeles Attiláné

Felhívás!
Virágosítsuk együtt településünket!
Akinek még van nélkülözhető, akár szoba- vagy
kerti virága, kérjük, ajánlja fel kis falunk
szépítésére!
A gyűjtés ideje: május 12. (szerda) 8-13 óra között
a Sportöltözőnél, vagy Nazareczki Istvánnéval
(0670/452-3347) egyeztetett időpontban és
helyszínen.

Kérünk továbbá mindenkit, hogy vigyázzon az
utcákon kihelyezett virágokra!
Szerkesztő: Egyesület Elnöksége
Tördelő: Kucserákné Szeles Mónika
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