Élelmiszer segélycsomag osztás
az arnóti rászorultaknak!
Az EU Élelmiszersegély Program keretében a Magyar Élelmiszerbank EgyesülettĘl
önkormányzatunk élelmiszer segélycsomagokat kért és kapott. Az egyenként 5 kg-os
csomagok osztására Csöbör Katalin OrszággyĦlési KépviselĘ Asszony jelenlétében 2014.
január 30-án, csütörtökön 10 órai kezdettel kerül sor az általános iskola könyvtári bejáratán
megközelíthetĘ tanteremben. A csomagokat 30-án este 18 óráig, másnap, pénteken reggel 8
órától 17 óráig lehet átvenni az önkormányzat munkatársaitól. Mivel a rászoruló háztartások
száma valószínĦleg több, mint a rendelkezésre álló csomag, ezért csak és kizárólag a készlet
erejéig kerül sor a segélyosztásra. Amikor a rendelkezésre álló csomagok elfogynak, az ezt
követĘen érkezĘ rászorulónak minĘsülĘ lakosainknak nem tudunk csomagot adni.
Háztartásonként csak egy csomag igényelhetĘ. Egy háztartásnak minĘsülnek: az egyedül élĘk,
vagy a házastársak, vagy az élettársak, vagy a szülĘk és a saját jövedelemmel, saját jogú
szociális ellátással nem rendelkezĘ gyermek/gyermekek. Az egyedül élĘ, idĘs lakosaink
részére önkormányzatunk kérés alapján házhoz szállítja a csomagot. Az élelmiszer az
Élelmiszerbank és az MVH közremĦködésével kerül szétosztásra. A megkötött szerzĘdés
szerint kizárólag az alábbi jövedelemi viszonyokkal, létminimumértékekkel rendelkezĘ
családok kérhetik és vehetik át az élelmiszercsomagot.
Háztartásonként számított
havi érték, forint összesen

Háztartástípus

1. Aktív korúak
háztartásai

Háztartástípus

Háztartásonként
számított havi érték,
forint összesen

3 felnĘtt

196 840

1 felnĘtt

78 736

3 felnĘtt 1 gyermekkel

248 018

1 felnĘtt 1 gyermekkel

129 914

3 felnĘtt 2 gyermekkel

287 386

1 felnĘtt 2 gyermekkel

169 282

3 felnĘtt 3 gyermekkel

318 881

2 felnĘtt

137 788

3 felnĘtt 4 gyermekkel

350 375

2 felnĘtt 1 gyermekkel

188 966

2 felnĘtt 2 gyermekkel

228 334

1 személy

70 862

2 felnĘtt 3 gyermekkel

259 829

2 személy

122 041

2 felnĘtt 4 gyermekkel

291 323

3 személy

173 219

2. Nyugdíjas korúak
háztartásai

Lakossági tüdĘszĦrés - késĘbb
Az általános iskolánk elĘtti parkolóba 2014. január 27-30. közötti idĘtartamra meghirdetett
lakossági tüdĘszĦrés technikai okok miatt elmarad, késĘbb kerül rá sor. Az új idĘpontról
értesítést küld majd a vizsgálatot végzĘ kórház.

A községi könyvtár és a teleház új nyitva tartása
2014. január 29-tĘl az új nyitvatartási rend: hétfĘtĘl – péntekig, 9.00 és 17.00 óra között.

Laptopot lehet igényelni, ingyenesen!
A kormányzat a miskolci járás lakosai részére is laptopot biztosít, ingyenesen. Azok a
személyek lehetnek jogosultak a laptopra, akiknek a családjában az egy fĘre jutó bruttó
jövedelem a 150 ezer forintot, egyedül élĘk esetében a 225 ezer forintot nem haladja meg
havonta. Az igényeket január 27. és február 27. között lehet leadni. BĘvebb információ és
jelentkezés: www.digitalismiskolc.hu oldalon, vagy személyesen: Miskolc, GyĘri kapu 27,
hétfĘ-csütörtök 11-18 óra között, pénteken 9-16 óra között. A nyerteseknek 3 éven át kell
rendeltetésszerĦen használniuk a gépet, és szükség esetén az internetet havi 975 forintért
elĘfizetniük. Emellett a nyerteseknek elĘre egyeztetett idĘpontban képzésen is részt kell
venniük. Önkormányzatunk kérésére szakértĘk bevonásával egy lakossági fórum keretében
tájékoztatják az érdeklĘdĘket a pályázati szakemberek, akik segítenek kitölteni az adatlapokat
is. A fórum helye: mĦvelĘdési ház, Arnót. Ideje: 2014. február 3., hétfĘ, 12 és 19 óra között,
közben 17 órai kezdettel egy általános tájékoztató megtartására is sor kerül. Biztatjuk
lakosainkat, hogy minél többen pályázzanak, minél több arnóti használja ki ezt a lehetĘséget.

Házassági ökumenikus évfordulós ünnepség február 14-én
A Házasság Hete országos rendezvénysorozat keretében a négy történelmi egyház helyi
gyülekezeteivel összefogva ökumenikus házassági évfordulós ünnepséget szervez
önkormányzatunk, immár harmadik alkalommal. (Tavaly és tavalyelĘtt összesen közel
harminc-harminc házaspár vett részt ünnepeltként a rendezvényünkön.) Összejövetelünket
idén az evangélikus templomban tartjuk meg, február 14-én, pénteken, 17.30 órai
kezdettel.
Ünnepeltként azokat az arnóti házaspárokat és családtagjaikat hívjuk és várjuk, akik 5, 10, 15,
20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, valamint 55 évvel ezelĘtt kötöttek házasságot, hogy egy szép
ünnepség keretében tudjanak hálát adni az elmúlt évekért, évtizedekért. Becsléseink szerint
idén is közel 30 házaspár lehet érintett. A házaspárok újbóli egyházi áldásban is
részesülhetnek, és egy-egy szép, a településünk templomait ábrázoló emléklapot kapnak
ajándékba. Az egyházi szolgálatot Zajacz ErnĘ római katolikus plébános, Szemerszki Mihály
görög katolikus parókus, továbbá Rácsok András református lelkipásztor, valamint Buday
Barnabás evangélikus esperes végzi.
A templomi ünnepség keretében kulturális mĦsorszámokra (ének, vers) is sor kerül. A
templomi összejövetel után átvonulunk majd a közeli mĦvelĘdési házba, ahol
szeretetvendégségre, baráti beszélgetésre várunk mindenkit.
Ha bárkinek olyan arnótiakról van tudomása, akik nem a településünkön kötöttek házasságot,
de itt élnek, kérjük, Ęket is bátran hívják el az ünnepségre, és a neveiket tudassák a
polgármesteri hivatal munkatársaival, hogy névre szóló meghívót küldhessünk a számukra is.
Az elmúlt évekhez hasonlóan szeretettel hívjuk és várjuk azokat is, akik Arnóton kötöttek
házasságot, ám idĘközben elköltöztek máshová, de örömmel ünnepelnének velünk.
Jelentkezni levélben (Arnót Önkormányzata, 3713 Arnót, PetĘfi u. 120.) vagy az
arnot@arnot. hu e-mail címen, illetve a hivatal 46/ 500-740-es telefonszámán lehet.
A rendezvényre tisztelettel meghívjuk községünk érdeklĘdĘ lakosságát is.

Arnót, 2014. január 28.
dr. Üveges István polgármester

