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2011. évre tervezett rendezvények Hétben 
 

Hét Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi 
rendezvényeket tervezi 2011-re, melyek természetesen egyelőre 
tervek, ezt lehet bővíteni, illetve szűkíteni is. 

 
A tervekkel kapcsolatban várjuk a falu lakosságának ötleteit, és 

reméljük az – eddigiekben is tapasztalt – aktív közreműködésüket. 
 
A programokkal kapcsolatos szélesebb körű, nyílt megbeszélést 

szeretnénk tartani március elején, melyről értesítjük a lakosságot. 

 

M e g n e v e z é s  I d ő p o n t  H e l y s z í n  
 

Farsang 
 

 

Február 26. 

 

Héti Kultúrház 

Sajó-völgyi Húsvétolás Április 24-25. Tópart 

I. Pünkösdi Lepényfesztivál Június 12. Tópart 

X. Héti Falunap Augusztus 20. Tópart 

I. Héti Káposztafesztivál Október 22. Ófalu 

Idősek estje November Héti Kultúrház 

Mikulás December 6.  Háznál 

Falusi Karácsony December 17. Tópart 

 

Hét Község 
Önkormányzatának 

kiadványa 

 

2006. december 19-én 8 
önkormányzat és 2 magánszemély 
létrehozott egy környezetvédelmi 
témájú egyesületet, melynek 
jelenlegi elnöke Bende György. A 
2010. november 9-én megtartott 
Közgyűlésen az Egyesület 
felélesztésre került, megkapta 
adószámát is, és ténylegesen 
elkezdett működni.  
 
A tagság nyílt, bárki beléphet, ehhez 
Belépési nyilatkozatot kell 
kitöltenie, melyben vállalja, hogy az 
Egyesület munkájában tevékenyen 
részt vesz, elfogadja az Alapszabályt, 
illetve befizeti a 2.000 Ft/év-es 
tagdíjat. A nyilatkozat megtétele 
után a soron következő Közgyűlésen 
a jelenlegi tagok döntenek az új 
tagok felvételéről. 
 
Belépési nyilatkozatot Kucserákné 

Szeles Mónikánál lehet  kapni! 
 

 

 

 

 
 

Szeretettel várunk mindenkit  
2011. február 26-án (szombaton) 17 órától  

a Héti Kultúrházban 
 tartandó télűző mulatságunkra. 

 
A helyszínen lehetőség nyílik egyéni, illetve csoportos 

jelmezesek bemutatkozására, fellépésére,  
utána pedig egy kis zenés mulatozásra. 

 
Jelmezes vendégeinknek belépő nincs! 

Belépő a nem jelmezes vendégeknek: 200 Ft  
 

Űzzük el együtt a telet! 

 

FELHÍVÁS !  
 

 A gyerekek angol órája 

szombatonként 14 órától lesz a 

Teleházban. 

 
 A Kis Tücsök Klub foglalkozások 

a téli időszakban is tovább folytatódnak, 

szombat délutánonként 14:45-től a 

Teleházban. 

Szeretettel várunk minden 

természetszerető, növények és állatok 

iránt érdeklődő gyereket és szülőt! 



Hét Község Önkormányzata 

2010. november 16.  és  
december 2. között Gyógynövény-
ismereti önképzőkörön vehettek 
részt Hétben az érdeklődők, ahol 
megtanulhattuk a gyógynövények 
felismerésének, gyűjtésének, 
feldolgozásának az alapjait, a 
mérgező és ehető növények 
ismertető jegyeit, valamint meg is 
kóstolhattuk az egyes 
gyógynövényekből készült 
teakülönlegességeket.  

A jelentkezők nagy száma kissé 
meglepte a szervezőket, nem is 
reméltük, hogy ennyi embert 
érdekel a faluban ez a  téma. Az első 
alkalomra harmincan jöttek el, mely 
létszám valamelyest csökkent, de 

az 5. alkalommal is összesen 25-en 
írták meg az oktató által 
összeállított néhány kérdéses 
tesztet, nem is rossz eredménnyel. 
Az órák - vetített képekkel, kézzel 
fogható növényekkel, frissen főzött 
gyógyteákkal színesítetten -, jó 
hangulatban teltek, annak ellenére, 
hogy eleinte az oktatónk kicsit 
mindig megfeledkezve az időről, 
alig tartott szünetet.  

Az önképzőkörök megtartását 
nem véletlenül bíztuk Koltay 
Gáborra, aki hosszú éveken át 
foglalkozott a gyógynövényekkel, 
használja azokat, valamint 
kapcsolatrendszerén keresztül a 
későbbiekben gazdasági vonalon is 

segítséget tud nyújtani a 
településnek. Jelenlegi 
foglalkozásukat tekintve ugyanis a 
résztvevők 80 %-a munkanélküli 
volt, ők a kitöltött kérdőívek alapján 
- egészségük megőrzése mellett - a 
későbbiekben munkahelyteremtést 
is remélnek a megszerzett 
ismeretekkel, illetve 
kapcsolatokkal. 

Mindenképpen szeretnénk, ha a 
gyógynövényekkel kapcsolatos 
tevékenységnek lenne folytatása 
községünkben. Első körben egy 
gyakorlati, megismerő részt, majd 
pedig valójában elindított gazdasági 
tevékenységet tervezünk. 

 

 

 

Ö n ö k  k é r d e z t é k ,  m i  

v á l a s z o l u n k  

 
-Lehetne-e pl. 
negyedévente, illetve 
havonta fizetni a 
kommunális adót? 
Nem. Befizetését a törvény 
évente 2 dátum megjelölésével 
(március 15. és szeptember 15.) 
határozza meg. 
 

-Mikor tart nyitva Hétben a 
könyvtár? 
A könyvtár nyitvatartási ideje: 
Kedd és Péntek 13:30-tól 16:00 
óráig. 
Nazareczki Istvánné Könyvtáros 

 

-Miért nem hozzák haza is 
az óvodásokat 
mikrobusszal? 
Az Óvoda vezetésének kifejezett 
kérése, hogy ne tegyük, ugyanis 
ekkor tudnak konzultálni a 

szülőkkel, valamint így tudja a 

szülő a gyermek benti 
felszerelésének tisztaságát, 
épségét napról-napra nyomon 
követni.  
 

   
 

Beszámoló a Gyógynövény-ismereti önképzőkörről 
 

 
Mit takar a kommunális adó? 

 

Többen kérdezték, hogy pontosan mit is jelent a kommunális adó? Mi 
után kell ezt fizetni? Mire költi az Önkormányzat az ebből befolyt pénzt? 
A kérdésre a válasz: 

 
Hét községben a 12./1999. (XII.7.) sz. többször módosított - a 

magánszemélyek kommunális adójáról szóló – rendelet alapján: 
„Kommunális adókötelezettség terheli a Helyi adókról szóló törvény 12. §-
ában, valamint a 18. § -ában meghatározott magánszemélyt, továbbá azt 
a magánszemélyt is, aki az önkormányzat illetékességi területén nem  

magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik.” 

 

A kommunális adó NEM szemétszállítási díj. A magánszemélyek 

kommunális adójából származó bevételt az önkormányzat közmű- és 

infrastruktúra fenntartási, illetve fejlesztési célra (pl.: villany, víz, 

fűtés, út, járda, vízelvezető árkok, stb.),  településtisztasági, 

településszépítési célra, valamint környezetvédelmi feladatok ellátására 

használhatja fel. 

  

 
 
 Tördelőszerkesztő: Kucserákné Szeles Mónika                 Elérhetőségek: Tel.: 0630/437-27-49; E-mail: hetihirmondo@citromail.hu

   
 


