Alkossuk meg együtt Arnót településfejlesztési koncepcióját!
Meghívó lakossági fórumra
Ideje: 2013. október 21., hétfő, 17.00 óra. Helye: Művelődési Ház. Az Európai Unió hét éves
ciklusokban tervezi és valósítja meg a tagállamaiban a források elosztását és felhasználását.
Jelenleg folyik a 2014-2020-as ciklus előkészítése. Folyamatban van az országos és a megyei
területfejlesztési koncepció elkészítése. Önkormányzatunk vezetése kíváncsi a lakosság, az
Önök elképzeléseire, elvárásaira településünk jövőjét illetően. Milyen irányba tervezzünk,
melyek községünk életének, élhetőségének, fejlődésének legfontosabb gondjai, lehetőségei?
Fórumunkra várjuk mindazokat, akik részt szeretnének venni településünk jövőképének
felvázolásában, a fejlesztési irányok, elképzelések összegyűjtésében. Rendezvényünkön Arnót
mindennapjainak legfontosabb kérdései is terítékre kerülnek, például a buszközlekedés,
csapadékvíz-elvezetés, közbiztonság, a közútjaink állapota, stb.
Gondolkozzunk együtt településünkről, tervezzük közösen a jövőnket!

1956-os emlékünnepség az iskolánkban
Az október 22-én.(kedd) 11.30 órai kezdettel tartandó ünnepi műsor szereplői az iskola 7.
osztályos tanulói (osztályfőnök: Molnár Attiláné). A műsor rendezője az iskola színjátszó
csoportjának vezetője, Horváth Judit. A megemlékezésre várjuk községünk lakosságát is.

Turul-futás október 23-án
A hagyományos, négy települést érintő ünnepség kezdete a Turul Emlékműnél 12.00 óra, a
futás indulási ideje 11.15 óra, helye az Alkotmány utca vége (a Vénusz Panziótól).

Szemétszállítás október 26-án – Megszűnik a „zöldzsákos” gyűjtés
A Cirkont Zrt. tájékoztatása alapján értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy az október 23-ai
ünnep miatt a hulladékszállítás Arnóton október 26-án, szombaton lesz. A cég a „zöldzsákos”,
háztól történő szelektív hulladékgyűjtési szolgáltatását felfüggeszti, viszont azt a
gyűjtőszigetekről továbbra is folytatja.

Idősek Napja november 18-án
Önkormányzatunk 2013. november 18-án, hétfőn, 16.00 órától tartja a szokásos nyugdíjas
napi ünnepséget. Az est sztárvendége Madarász Katalin, országos hírű nótaénekes.

Ingyenes szűrővizsgálatok november 18-án – mindenkinek!
A Miskolci Semmelweis Kórház ingyenes egészség- és szűrőnapot szervez! Helyszín: Arnót
iskola, időpont: 2013. november 18. (hétfő) 9: 00 - 15: 00 óráig. Vizsgálatok: általános állapot
felmérés, szájüregi rákszűrés, vérnyomás-, vércukor ellenőrzés, csontsűrűség, légzésfunkció,
érrendszer, prosztatarák, hallás, látás (szemüveg vásárlási lehetőség), tüdőszűrés (jogszabály
alapján csak a 40 év feletti lakosok számára ingyenes, akik az elmúlt 1 éven belül nem vettek
igénybe tüdőszűrő vizsgálatot), drog prevenciós előadások, tanácsadás.

Dr. Bobula Zsuzsanna háziorvosunk festészeti kiállítása november 18-tól
Sokan talán nem is tudják községünkben, hogy dr. Bobula Zsuzsanna háziorvosunk
szabadidejében milyen sok és szép festményt alkotott az utóbbi években. Az október 8-ai
felsőzsolcai kiállítása után helyben is megtekinthetjük a képeit. A kiállítás november 18-tól,
hétfőtől november 22-ig, péntekig látogatható, mindennap 10 és 18 óra között az iskolánkban,
a könyvtár melletti, a helyi nyugdíjas egyesület által használt tanteremben.
Arnót, 2013. október 19.

dr. Üveges István polgármester

