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Arnót, 2014. szeptember 27., szombat
Itthon vagy – Magyarország szeretlek! Programsorozat
Ideje: 2014. szeptember 27., szombat
Helyszín: jó idő esetén a Művelődési Ház mögötti közterület; rossz
idő esetén az épület nagyterme.
A program:
10:00: Csiribiri Együttes zenés gyermekműsora
10:30: Madarász Katalin nótaénekes fellépése (a tavalyi nyugdíjasnapi nagy sikerre tekintettel)
20.30: Tábortűz – közös tűzgyújtás (helyszíne a Művelődési Ház és
a Kis-Sajó közötti közterület)
20.45: Sanci mulatós zene
22.00: Crazy Dance - latin tánc-show
22.30: Jenei Gábor énekes musical és táncdal műsora
Valamennyi programunkra szeretettel hívjuk és várjuk községünk
lakosságát, gyermekeket, fiatalokat és felnőtteket egyaránt!
A rendezvény a Belügyminisztérium által kiírt és önkormányzatunk
által megnyert pályázati forrásból valósul meg teljes egészében,
325.000. Ft-os támogatási összegből.
*
Önkormányzatunk is részt vesz az I. B.-A.-Z. Megyei
Közfoglalkoztatási Kiállításon, amelyet szeptember 26-án,
pénteken, 10 és 17 óra között rendeznek meg Miskolcon, a
Városháza környékén. Biztatjuk Önöket, tekintsék meg
településünk standját, kiállítási anyagát a városháza régi
főbejáratával szemben.
Tisztelettel: dr. Üveges István polgármester

Az egyházi emlékmű és a Nagy-Magyarország térkép
átadási ünnepsége
Arnót, 2014. szeptember 28., vasárnap

Arnót Község Képviselő-testülete tisztelettel meghívja községünk
lakosságát, Önt és Kedves Családját az emlékmű felszentelésére,
felavatására, amelyre ökumenikus szertartás keretében kerül sor. Ez a
római katolikus emlékmű a Papczun család hagyatéka, Papczun Bertalan
ajándéka községünk számára, 1879-ben állították fel a Petőfi út 97. szám
alatti lakóingatlan kertjében. Önkormányzatunk szépen felújíttatja az
emlékművet Kiss István helyi sírkő-műkőkészítő mesternek köszönhetően,
a helyét a képviselő-testület a gyógyszertár kertjében jelölte ki.
Az ünnepség időpontja: 2014. szeptember 28., vasárnap, 12.30 óra.
Helye: az arnóti gyógyszertár (Petőfi u. 120.) kertje.
Program: Himnusz, polgármesteri köszöntő, az egyházi emlékmű
leleplezése, egyházi szolgálat, Csöbör Katalin országgyűlési képviselő
beszéde, a régi Magyar Himnusz közös eléneklése (Boldog Asszony
Anyánk).
*
Szeretettel hívjuk és várjuk Önöket továbbá az egyházi emlékmű
felszentelését követően (kb. 13.15 órától) az iskola melletti parkban
(Alkotmány u. 1.) a Nagy-Magyarországot, az elcsatolt egykori
országrészeket is ábrázoló kb., 1,5 x 2 méter méretű, Mantlik József helyi
mesterember által készített emlékmű átadási ünnepségére is.

Program: Szózat közös eléneklése, polgármesteri beszéd, az emlékmű
leleplezése, Trianon és az elcsatolt országrészek – Seszták Beáta rövid
előadása, Csöbör Katalin országgyűlési képviselő ünnepi gondolatai, a
Székely Himnusz közös eléneklése.

*
Nem kell félnünk többé az árvíztől!
Elkészült az arnóti körgát
Településünk életében történelmi eseménynek nevezhető a Kis-Sajó patak
új, az 1974-es árvíz után létrehozott ága partján az elmúlt hónapokban
megépített árvízvédelmi gát átadása. A 3,2 km hosszú gát a Felsőzsolca
területén néhány éve megépült objektum folytatása, elhalad településünk
mellett, és rácsatlakozik a községünket Sajópálfalával összekötő országos
közútra. Így az elkövetkezendő években, évtizedekben Arnóton nem kell
többé félnünk az árvíztől. A beruházás magyar állami és Európai Unió-s
forrásból valósult meg, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
menedzselésével. A gát tetejét zúzott kő borítja majd, így az járható.
Községünk két végén egy-egy zsilipet is beépítettek a szakemberek a két ág
találkozásánál, a lakóingatlanok kertje végében lévő patakmederben
ezáltal szabályozható a vízszint. Az építést megelőzően elvégzett ásatások
során különböző régészeti tárgyakat tártak fel, ezek a megyei múzeum
leletanyagát gazdagítják.
A gát átadására egy sajtótájékoztató keretében október 8-án kerül sor.

