AZ ARNÓTI ÖNKORMÁNYZAT HÍRLEVELE – 2015. augusztus (2015/5)

MEGHÍVÓ

Államalapítás és Új Kenyér ünnepe
Arnót Község Képviselő-testülete nevében tisztelettel meghívjuk községünk lakosságát,
Önt és Kedves Családját rendezvényünkre.
Helyszín: Arnót, általános iskola (csapadékos időjárás esetén az aula, jó időben az udvar);
időpont: 2015. augusztus 19., szerda.
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Program
Interaktív beszélgetés környezet- és természetbarát tisztítószerekről, valamint egy „helyi kosár
kör” kialakításának lehetőségéről (vásárlási lehetőség környezetbarát termékekből) - az ÉszakMagyarország Flórája Faunája Alapítvány szervezésében
Bemutató sütés az önkormányzat által, a közfoglalkoztatás keretében épített új kemencénél,
Girhiny Péter, az önkormányzat élelmezésvezetője-főszakácsa vezetésével
Augusztus 20-ai ünnepi műsor
Himnusz közös eléneklése - dr. Üveges István polgármester köszöntője - Csöbör Katalin
országgyűlési képviselő ünnepi beszéde - Magyarország (Oláh Ibolya dala arnóti diákok
előadásában) - községünk lelkészeinek egyházi szolgálata, az önkormányzati kemencében sütött új
kenyér megáldása
A 2015. évben megvalósult önkormányzati pályázatok átadása
- 10 db térfigyelő kamera - Oláh és Társa Kft. – Simon Péter
- 4 önkormányzati épületre (hivatal, művelődési ház, két óvodai épület) napelemek felhelyezése Honor Consulting Kft. - Nagy Bálint ügyvezető
- dr. Üveges István: saját erőből megvalósult fejlesztéseink, két ingatlan megvásárlása
Kenyérlángos evő verseny községünk lakossága részére (az elsőként jelentkező 10 fő részére;
jelentkezés: előzetesen a hivatalban, vagy a helyszínen)
„Arnótiak Tábortüzének” meggyújtása az iskola udvarán
A Miskolci ILLÉS EmlékZenekar „Szörényi Levente ajánlásával…” bemutatja:
ILLÉSTŐL AZ ISTVÁN A KIRÁLYIG (1965-1983) a Miskolci Illés EmlékZenekar élő koncertje a legendás ILLÉS együttes dalaival
Részletek az István a király című rockoperából - közreműködik: Varga Andrea miskolci színésznő

A rendezvény egész ideje alatt ingyenes vérnyomásmérés védőnőink által, valamint büfészolgáltatás.
A helyi kábeltévében a rendezvényről készült videofelvétel megtekinthető:
augusztus 29., 30., 31., szeptember 1. - délelőttönként 10.00 órától, és délutánonként 19.00 órától.
ÜNNEPELJÜNK EGYÜTT! SZERETETTEL VÁRUNK MINDENKIT!
dr. Üveges István polgármester
Megnyert mikrobuszok
Önkormányzatunk és az óvodai alapítvány is sikerrel szerepelt a 9 személyes mikrobusz beszerzését szolgáló
minisztériumi pályázaton. A közbeszerzési eljárás most van folyamatban, az új buszok valószínűleg októbertől
állnak szolgálatba.
Az önkormányzaté a Petőfi és az Ady utca sarkán lévő telek – temetői parkoló épül rajta
A fenti üres telket a magánszemély tulajdonostól az önkormányzat a közelmúltban megvásárolta. A tervek között
szerepel a telek feltöltése, tereprendezése, hengerlése, zúzottkövezése, és a jövő év őszétől temetői parkolóként
történő hasznosítása.
Megbüntetik a kerékpárúton autóval, motorral közlekedőket, és az illegális hulladékelhelyezőket
Lakosaink jelezték önkormányzatunk számára, hogy egyesek alkalmanként az új kerékpárúton motorral, sőt
autóval közlekednek, ezzel balesetveszélyt idéznek elő, és rongálják a bitumen és a padka állagát. Észlelés,
bejelentés esetén az új térfigyelő kamerák által könnyű lesz azonosítani az elkövetőket, továbbá az illegális
hulladékelhelyezőket, akik rendőrségi feljelentésre, szigorú büntetésre számíthatnak.

„A hivatal házhoz megy!” – Folytatódnak a polgármesteri utcabejárások
Várjuk az adott utcákban élőket, hogy közvetlenül az önkormányzat vezetőinek mondhassák el a felvetéseiket,
kéréseiket. A harmadik utcabejárásra augusztus 24-én, hétfőn kerül sor. A Mikszáth utca lakóit 16.00 órakor, a Bem
József utcában élőket 16.20 órakor várjuk. Biztatunk mindenkit, bátran éljenek ezzel az új lehetőséggel, beszéljük meg
az aktuális problémákat. Településünk más utcáin későbbi időpontokban tartjuk meg ezt a fórumot.
A szemétszállításért plusz 8 milliót fizet önkormányzatunk
A lakossági szemétszállítási díj összegét az egész országban „befagyasztotta” a kormányzat, azt nem lehet
megemelni. Időközben szolgáltatóváltás történt (a Cirkont Zrt. helyett a Zöld Völgy Kft. szállít), s jelentős
mértékben megemelkedtek a lerakási díjak is. Emiatt a lakosságtól be nem szedhető, de a cég biztonságos
működéséhez szükséges összeg közötti különbözetet az önkormányzatoknak kell kifizetniük. Ez Arnót esetében
éves szinten 8 millió forint. Sajnos, ez a rendkívül magas összeg nagyon érzékenyen érinti önkormányzatunk
költségvetését, egyéb fontos működési, fejlesztési céloktól vonja el a fedezetet.
Az új kemencét bárki használhatja
Az augusztus 19-ei ünnepségen adjuk át községünk lakosságának az önkormányzatunk által,
közfoglalkoztatottak közreműködésével, pályázati forrásból megépített kemencét és szalonnasütőt. Az ünnepség
után bárki használhatja, az alábbi szabályzat szigorú betartásával.
1.A kemencét és a szalonnasütőt kizárólag önkormányzatunk munkatársa, Kovácsné Kállai Ilona személyes
tudtával lehet használni, a kemenceajtó lakat kulcsát tőle kell előzetesen elkérni (20 406-25-05).
2. Gyújtófolyadékot használni szigorúan tilos (gáz, szeszes anyag)! Csak természetes gyújtóst lehet alkalmazni:
papír, gyufa, száraz fa. A vizes fa is tilos, mert begőzöl.
3. A kemence csak keményfával fűthető: bükk, tölgy, akác. Tilos fenyőfát, vagy más gyantás fát használni.
4. Fokozottan és folyamatosan figyelni kell a tűzveszélyre!
Reméljük, hogy sok család, baráti társaság használja majd a kemencét, elnyeri lakosaink tetszését.
Gyűjtjük a tájházi tárgyakat, várjuk a felajánlásokat
Önkormányzatunk elhatározta, hogy a községünk múltját jelképező még meglévő, a modernizációt túlélt tárgyakat,
eszközöket utódaink számára megőrzi. Távolabbi célunk egy olyan tájház létrehozása, ahol ezeket a régmúlt
időket idéző „kincseket” elhelyezzük. Az elmúlt pár hétben már sokan tettek felajánlást, amelyeket ezúttal is
köszönünk. A munka vezetését Darnyiné Kövesdi Erzsébet képviselő asszony végzi, így a felajánlásokat
megtehetik nála személyesen, vagy telefonon : Petőfi Sándor u 56/a és 06/20/944-8218.
Tapsoljunk együtt Balogh Zoénak és Jurák Lilinek!
Ebben az évben is megrendezik 2015.szeptember 25-én, este 19.00 órától a Musical és Miskolc 2015 – Miskolc
és környéke tehetségeiért gálaestet, a megyeszékhelyen, a Művészetek Házában. A megyéből származó immár
országos és nemzetközi hírnévre szert tett befutott művészekkel „példaképekkel” állhatnak a pályakezdő
tehetségek egy színpadon. Ebben az évben az öt tehetség között két arnóti hölgy, Balogh Zoé és Jurák Lili is
fellépői meghívást kapott a rendezvényre. Zoé csodás énekhangját az elmúlt években sok-sok iskolai,
önkormányzati rendezvényen megcsodálhattuk. Lili országos musicalversenyt nyert, stúdiófelvétel előtt áll, a
veszprémi színházban is fellép. Az eseményen immár harmadik éve a magyar musicalszínjátszás azon
kiemelkedő előadói lépnek fel, akik ezer szállal kötődnek Miskolchoz: Tunyogi Bernadett, Jancsó Dóra, Varga
Andrea, Cselepák Balázs, Veréb Tamás, Csiszár István és Kamarás Máté előadóművészek. A rendezvényen
részt vesz Natsuki Yamaguchi énekesnő Japánból. A programra a jegyek 2500 Ft/fő áron megrendelhetők az
arnóti polgármesteri hivatalban, Hunyorné Varga Katalinnál. (Aki Miskolcon vásárolja meg, annak 2900 forintba
kerül.)
Őszi focimeccsek
A megyei II. osztályban, Sajósenyével közösen szereplő focicsapatunk az első három bajnoki meccsét idegenben
játssza: 2015. augusztus 16., vasárnap, 17 óra (ifi: 15 óra) – Hídvégardón, aug. 21., péntek, 17 óra (ifi: 15 óra) –
Dédestapolcsányban, aug. 30., vasárnap, 17 óra (ifi: 15 óra) – Múcsonyban. Mindhárom mérkőzésre ingyenesen
utazhatnak az arnóti drukkerek, felszállás a buszba minden alkalommal 14 órakor, az iskola előtt.
Arnót körzeti megbízott rendőrének fogadóórája
Településünk körzeti megbízottja Nagy Zoltán rendőr főtörzs-zászlós fogadóórája az arnóti polgármesteri
hivatalban minden hónap első keddjén, 13.00 – 14.00–ig. Felsőzsolcai Rendőrőrs címe: 3561 Felsőzsolca, Kassai
u. 30., tel.: 46/383 400, a szolgálatot teljesítő rendőrök közvetlen elérhetők: 20/428 39-48. Általános segélyhívó
telefonszám: 112 vagy 107.
További önkormányzati hírek, információk az Arnót Önkormányzata Facebook oldalon olvashatók.

