Arnótiak kerékpártúrája június 1-jén
A tavalyi és a tavalyelőtti kerékpártúra sikerén felbuzdulva, idén észak-nyugati irányba hirdet
községi szintű túralehetőséget önkormányzatunk lakosaink számára. Ebben az évben
Szirmabesenyő, Sajókeresztúr, Sajóecseg, Sajószentpéter, és Sajóbábony nevezetességeivel
ismerkedhetünk meg. Indulás: június 1-jén, szombaton, 9.00 órakor, az iskola elől.

Gyermeknapi ünnepségek az óvodában és az iskolában
Iskolánk gyermeknapi programjai - 2013. május 23., csütörtök: 8.00 óra: Macskafogó c. film
vetítése. 2013. május 31., péntek: 8.30-tól kézműves foglalkozások, társas táncbemutató ,
szabadtéri aerobic, akadályverseny; 10 órától 12-ig ugráló vár és csúszda (eső esetén a
pótnap: június 11-én 10-12 óra)
Gyermeknapi rendezvények az óvodában - május 23-án 10 órakor Vuk című film vetítése,
helye a Központi Óvoda
Május 24-én: 14.00. – 19.00. Családos gyermeknap a Petőfi utcai óvodai csoport udvarán
14.00.-16.00 óra
Ugráló vár csúszdával
14.00. - 16.00.
Játszóház, versenyjátékok és udvari játékok
16.00. - 17.00.
Csiribiri együttes zenés műsora
17.00. - 17.40.
Óvodás gyerekek néptánc bemutatója, táncház
17.40. - 18.00.
Gyermeknapi ajándékok kiosztása
18.00. - 18.30.
Virsli elfogyasztása - 18.30. - 19.00: Játék
Belépődíj: 300,- Ft / fő. Mindenkit szeretettel várunk, és jó szórakozást kívánunk! Eső esetén
a pótnap: június 7-én: 14-19 óra.
Mindkét filmvetítést Csöbör Katalin Országgyűlési Képviselő Asszony ajánlotta fel.
Az ugráló várat Arnót Község Önkormányzata biztosítja az óvodás gyerekek és a leendő
óvodás gyermekek, valamint iskolásaink szórakoztatására.

Állampolgársági eskütételi lehetőség
Az elnyert közel 68 millió forint összértékű, június, július hónapban megvalósítandó pályázat
ünnepélyes átadására valószínűleg 2013. augusztus 16-án, pénteken, a kora délelőtti órákban
kerül sor. Ezen az ünnepségen részt vesz Csöbör Katalin Országgyűlési Képviselő Asszony,
és valószínűleg egy államtitkár is. Ezen a rendezvényen, az augusztus 20-ai nemzeti
ünnepünkhöz kapcsolódóan, önkormányzatunk állampolgársági eskütételi lehetőséget kíván
biztosítani a határon túli honfitársaink részére. Tisztelettel kérjük azokat az arnóti lakosainkat,
akiknek a családjában, rokonságában, baráti, ismerősi körében van olyan határon túli magyar,
aki szívesen letenné a magyar állampolgársági esküt augusztusban Arnóton, ezt a szándékot
dr. Üveges István polgármesternek jelezni szíveskedjenek június 30-ig. Az ünnepség napja és
a konkrét kezdési időpont jelenleg egyeztetés alatt áll, ezek két-három héten belül eldőlnek.

Változik a Volán-menetrend
A Borsod Volán a településünket érintően 2013. június 1-től az alábbi forgalomszervezési
intézkedést vezeti be. Az alacsony utas-szám miatt Miskolcról iskolai előadási napokon 6.05
órakor induló, valamint Arnótról iskolai előadási napokon 6.25 órakor induló járatok
forgalmát megszüntetik. Miskolcról iskolai előadási napokon 6.35 órakor induló és Arnót,
Széchenyi útig közlekedő járatot Arnót, új aut. fordulóig közlekedtetik. Arnót új aut.
fordulótól indítják a 898 sz. járatot 6.53 órakor. Miskolcról iskolai előadási napokon 6.25
órakor induló járatot 15 perccel korábban 6.10 órakor, míg Arnót, új aut. fordulótól iskolai
előadási napokon 6.45 órakor induló járatot 15 perccel korábban 6.30 órakor közlekedtetik.
dr. Üveges István polgármester

