Hogyan védekezzünk a betörések és a lopások ellen?
Meghívó a szerdai bűnmegelőzési lakossági fórumra
A fórum helye: Művelődési Ház, Arnót. Ideje: 2013. március 20., szerda, 17.00 óra.
Sajnos településünkön is az utóbbi időben elszaporodtak a betörések, a kisebb-nagyobb
lopások. Bár a rendőrségi statisztikák szerint Arnóton nem több a bűncselekmények száma,
mint a környező településeken, de számunkra, itt élők számára az egy is sok. Ezért
önkormányzatunk közfoglalkoztatottakból álló 6 fős településőrséget állít fel, akik
éjszakánként kerékpárral járják községünk utcáit, szolgálva lakosaink élet, - személy, - és
vagyonbiztonságát. Emellett egy bűnmegelőzési lakossági fórumra is hívjuk és várjuk
községünk lakosságát. Ezen Dudás Péter, a B.-A.-Z. Megyei Rendőrkapitányság
Bűnmegelőzési Osztálya osztályvezetője tart előadást. Két biztonságtechnikával foglalkozó
cég vezetője is elmondja, hogy milyen konkrét eszközökkel, zárakkal, riasztókkal
védekezhetünk a bűnözőkkel szemben. Orosz Ferenc, mint az Arnóti Polgárőr és Önkéntes
Tűzoltó Egyesület elnöke az eddig végzett munkájukat és a terveiket ismerteti. A
rendezvényen részt vesz Bukszár Zsolt, a Felsőzsolcai Rendőrőrs parancsnoka is. Minden
érdeklődőt tisztelettel várunk a fórumunkra!

Húsvéti piac szombaton
2013. március 23-án, szombaton 7 és 12 óra között az iskola előtti parkolóban
önkormányzatunk húsvéti piacot szervez. Több környékbeli neves kézműves elfogadta a
meghívásunkat, így egyéb tárgyak mellett kerámiából készült húsvéti dísztárgyakat,
szobrokat, horgolt ékszereket és tojást, valamint húsvéti kosarat, továbbá kézzel készített
szappant, fonott madáretetőt, házi kolbászt, hurkát, zsírt, savanyúságot és fonott üveget is
lehet majd vásárolni.Egy lángos-készítő is eljön a piacunkra, így frissen sütött lángost is
fogyaszthatunk. A helyi kézműveseink mellett kérjük és biztatjuk az arnóti őstermelőket is,
hogy hozzák ki a piacra mezőgazdasági termékeiket, palántáikat, illetve a saját dolgait, ruháit,
szerszámait mindenki árusíthatja. Az arnótiak számára az árusítás ingyenes!

I. Arnóti Nyúlfuttató Verseny
A húsvéti piac keretében hirdetjük meg versenyünket. Általános iskolánk alsó tagozatos
osztályai március 23-án 10.00 órai kezdettel indítják versenyállataikat, míg a felsősök
vetélkedése 10.30 órakor kezdődik. Az érdekesnek és látványosnak ígérkező versenyre
mindenkit, gyerekeket és felnőtteket egyaránt tisztelettel hívunk.

Tojásfestés
Községünk gyermekei részére Bodrogközi Rozália tojásfestő mester bemutatót tart március
23-án 9 óra 30 és 11 30 óra között. Kedvező időjárás esetén a bemutatót a „piactéren” tartjuk
meg, eső esetén az iskola épületében. Lehetőség lesz arra is, hogy a gyerekek is gyakorolják
és kipróbálják a tojásfestés művészetét. Kérjük, hogy akiknek ilyen szándékuk van, hozzanak
magukkal kifújt és kiszárított tojást.

Magbörze
A magbörzék rövid távú célja az, hogy a helyi közösség emberei egymással cserélhessenek
vetőmagokat, rábukkanva esetlegesen helyi tájfajtákra, különlegességekre. Laskó-Kuthi
Adrienn, a magbörze szervezője szeretettel vár március 23-án a húsvéti piacra minden
kertbarát érdeklődőt, akinek van bármilyen zöldség, – gyümölcs, – fűszernövény, gyógynövény magja, cserje vagy facsemetéje, amiből szívesen adna másoknak is, vagy nincs,
de szeretné elkezdeni a kertészkedést.
dr. Üveges István polgármester

