AZ ARNÓTI ÖNKORMÁNYZAT HÍRLEVELE – 2015. december (2015/6)
Bárki igényelhet ingyenes ajtóéket az önkormányzattól!
Önkormányzatunk, képviselő-testületünk nagyon fontos feladatának tartja, hogy a lakosság élet- és
vagyonbiztonsága minél jobb legyen, senkinek ne kelljen félelemben élnie Arnóton. Ennek jegyében, a térfigyelő
kamerák kiépítése után, most egy nyertes pályázatnak köszönhetően, háztartásonként egy-egy ajtóéket, valamint
az ezt működtető elemet tudunk felajánlani az Önök részére, ingyenesen.
Mit kell tudni az ajtóékről? - A szerkezetet az ajtószárny és a padló burkolata közé kell illeszteni, amely az
erőszakos nyitás és feszítés hatására hangjelzést ad, amikor az ajtó rászorul az ék alakú burkolat felső részére,
lenyomva az érzékelő kapcsolót. Karbantartást nem igényel, használata egyszerű. A működtetéshez szükséges
elemet most, első alkalommal önkormányzatunk biztosítja, szintén ingyenesen.
Hogyan lehet igényelni az ajtóéket? – Mivel pályázati forrásból biztosítjuk a készüléket, a jövedelmet kötelező
leigazolni, de a fénymásolás után mindenki visszakapja az utolsó havi nyugdíjszelvényét vagy számlakivonatát,
azt más célra senki nem használja fel. A kérelemnyomtatványt le lehet tölteni az önkormányzat honlapjáról, vagy
a polgármesteri hivatalban lehet kérni.
A november 23-ai nyugdíjas napi ünnepségen már közel 130 ajtóéket ki is osztottunk az idősek számára. Most
településünk valamennyi lakójának, háztartásának felajánljuk ezt az ingyenes lehetőséget. Reméljük, sokan
igénylik majd a készüléket Önök közül, és azt is reméljük, hogy ez is hozzájárul a biztonságérzetük növeléséhez.
Adventi komolyzenei hangverseny dec. 4-én
December 4-én, pénteken, 18 órai kezdettel az evangélikus templomban a Miskolci Egyetem Bartók Béla
Zeneművészeti Intézetének Szimfonikus Zenekara és Női Kara, továbbá a Miskolci Bartók Kórus adventi
hangversenyére kerül sor, Jhon Rotter: Magnificat, és Mendelssohn Konzert Stück műveit hallhatjuk a helyi
lutheránus gyülekezet szervezésében. Vezényel: Bartal László, karigazgató: Sándor Zoltán.
Az ingyenes hangversenyre mindenkit szeretettel hív és vár az egyházközség vezetősége!
Mikulásfutás dec. 5-én
Önkormányzatunk községi Mikulás-futást szervez Szedlákné Monoczki Andrea testnevelés tanár, önkormányzati
képviselő szervezésében, gyerekek, fiatalok és felnőttek részére egyaránt. Aki részt vesz a futáson, az egy
Mikulás-sapkát kap ajándékba! Időpont: 2014. december 5. (szombat) 10.30 óra. Indulás: az iskola előtti
parkolóból. A Mikulás elkíséri a futókat, és a posta előtt, továbbá a Wass Albert Emlékműnél, valamint az
Alkotmány utcai buszfordulóban szaloncukorral kedveskedik a jó gyerekeknek. (A rosszak virgácsot kapnak!)
Arnóti Fiatalok Disco-ja dec. 5-én
Képviselő-testületünk azért, hogy szórakozási, ismerkedési lehetőséget biztosítson a fiataloknak, a tizen- és
huszonéves korosztály részére disco megrendezését határozta el. December 5-én, 19 órától az iskolánk aulájába
várjuk a fiataljainkat. A zenét egy neves szakember, DJ Joe szolgáltatja, aki az egyik híres miskolci klubban is
rendszeresen szórakoztatja a fiatalokat. Alkoholmentes büfét biztosítunk. Biztatunk benneteket fiatalok, gyertek,
szórakozzatok, ismerkedjetek, érezzétek jól magatokat, szánjátok rá ezt az estét egy jó arnóti bulira! Nagyon
régen volt már Arnóton ilyen, nektek való rendezvény. Ha sikeres lesz a disco, a jövőben is megrendezzük. A
belépés csak 14 éven felülieknek! A belépődíj 500 forint.
Arnót és az I. világháború – előadás és beszélgetés dec. 15-én
Képviselő-testületünk a helyi értékek, emlékek feltárása, megőrzése céljából helytörténeti összejövetelek
megszervezését határozta el, Arnót a XX. században címmel. December 15-én, kedden, 17.00 órai kezdettel a
Művelődési Házban az I. világháború időszakára emlékezünk. A Miskolci Egyetem tanára, dr. Tózsa Rigó Attila
egyetemi adjunktus ismerteti a főbb tudnivalókat, majd néhai Molnár Béla Tanár Úr helytörténeti könyve alapján
felelevenítjük a főbb arnóti eseményeket. Ha bárkinek bármilyen emléke, fényképe, tárgya van ebből a
korszakból, jöjjön, mondja el, hozza el, hogy minél jobban megismerjük a közös múltunkat. A fényképeket,
tárgyakat lefotózzuk, és visszaadjuk. Rendezvényünkre mindenkit szeretettel várunk!
Bábszínházi előadás, kézműves foglalkozás, táncház dec. 14-én
A B.-A.-Z. Megyei Család Esélyteremtési és Önkéntes Ház óvodások, iskolások és szülők részére Adventi
Közösségi Napot tart december 14-én, az iskolában. A bábszínházi előadás 10 órakor, az adventi kézműves
foglalkozás 16 órakor, az élőzenés táncház 17 órakor kezdődik. A nagyobb diákok 10 órától bepillantást
nyerhetnek a fogyatékossággal élők világába. Szertettel hívjuk és várjuk azokat az óvodásokat, diákokat is, akik
nem az arnóti óvodába, iskolába járnak. Ünnepeljünk együtt!
Az aktuális önkormányzati hírek, információk az Arnót Önkormányzata Facebook oldalon olvashatók.

Adventi játszóház a reformátusoknál dec. 19-én
Adventi játszóházba, karácsonyi díszkészítésre várják a gyermekeket és a felnőtteket a református imaházba
december 19-én, 10 órától. Felekezeti hovatartozástól függetlenül mindenkit szeretettel hív és vár az
egyházközség vezetősége!
Vásáry André koncert dec. 21-én
Az önkormányzat szervezésében a televízió tehetségkutató műsorából is ismert Vásáry André ingyenes, egyórás,
Ünnep című karácsonyi koncertje az evangélikus templomban kerül megrendezésre, december 21-én, hétfőn,
17.30 órai kezdettel. Községünk lakosságát tisztelettel várjuk erre a jeles és kivételes alkalomra.
A lakosság ruha-lomtalanítása december 14-én
Önkormányzatunk a lakosság részére ruha-lomtalanítási akciót szervez. Ha bárkinek az otthonában általa már nem
használt, de jó minőségű ruhája, cipője, kabátja, stb. van, most könnyen megszabadulhat tőle. A kitisztított, kimosott
ruhákat a művelődési házban december 14 én, hétfőn és 15-én, kedden, 10 és 18 óra között önkormányzatunk
munkatársai átveszik, díjmentesen. Kérjük, hogy csak kitisztított, jó minőségű ruhákat hozzanak átadásra. Az
idősektől önkormányzatunk mikrobusza beszállítja a művelődési házba az előzetesen kitisztított, jó minőségű ruhákat.
Akik a beszállítás lehetőségével élni kívánnak, kérjük, jelezzék ezt a szociális gondozóknak vagy a hivatal felé.
Használt ruhaosztás a rászorulók részére
December 16-án és 17-én, szerdán és csütörtökön, 13-tól 18 óráig településünk rászorulói részére lehetővé
tesszük, hogy az előző két napban bevitt ruhákból ingyenesen válogassanak, „turkáljanak”, saját használati
céljukra. Biztatjuk a rászorulókat, hogy bátran éljenek ezzel a lehetőséggel. Ami nem kerül szétosztásra, azt
önkormányzatunk átadja egy textil szelektív hulladékgyűjtő cég részére.
„A hivatal házhoz megy!” – Folytatódnak a polgármesteri utcabejárások
Várjuk az adott utcákban élőket, hogy közvetlenül az önkormányzat vezetőinek mondhassák el a felvetéseiket,
kéréseiket. A negyedik utcabejárásra december 16-án, szerdán kerül sor. A Vörösmarty utca lakóit 15.00 órakor, a
Bercsényi utcában élőket 15.20 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.
Szilveszteri bál
Óvodás Szilveszteri Batyus Bálunkat újra megszervezzük! A jó hangulatot a „TREVIS DUÓ” PARTY
ZENEKAR garantálja. A gyermekeknek az éjszaka folyamán „Szilveszteri Meglepetés Ajándékokkal, Party
kellékekkel” kedveskedünk!! Az óvodáskorú gyermekeket játszószoba, az iskoláskorú gyermekeket „Buliszoba”
várja. Éjfél után tombolasorsolás, amelyre felajánlásokat szívesen fogadunk! Helye: Arnót, Általános Iskola,
Ideje: 2015. december 31. 19 óra, Belépőjegy: 3.000-Ft/fő. A 14 éven aluli gyermekeknek ingyenes. Már most
rendeljen jegyeket, hogy le ne maradjon!!! Jelentkezés: telefonon: 46-509-414; 20-945-0200, 20-477-1388; 70580-6996; 30-287-2006; 70-5806996 vagy személyesen az óvodában. Búcsúztassuk együtt az Óévet! Várjuk
együtt az Újévet! Szeretettel várunk mindenkit! Az óvoda dolgozói nevében: Barcsák Pálné óvodavezető
Védőnői méhnyakszűrés Arnóton
Szakemberek megállapították, hogy a méhnyak daganatos nők 65 %-a egyáltalán nem vagy több mint három éve
nem volt méhnyak-szűrő vizsgálaton. Ezért különösen fontos, hogy az érintettek (25-65 év közöttiek) elmenjenek
a szűrésre. Jelentkezni Kui-Luterán Julianna védőnőnél személyesen, illetve a 20-411-2134 vagy 500-745
telefonszámokon lehet. A méhnyak-szűrést a védőnői tanácsadóban (Petőfi u. 118.) végzi keddi napokon, 12-15
óráig a védőnő. A szűrés életet ment! Vegyen részt az ingyenes szűrésen önmagáért, családjáért!
A tájházi tárgyakat egy iskolai tanteremben helyezzük el, várjuk a felajánlásokat
Önkormányzatunk elhatározta, hogy a községünk múltját jelképező, még meglévő, a modernizációt túlélt
tárgyakat, eszközöket utódaink számára megőrzi. Képviselő-testületünk döntése alapján az egyik iskolai
tantermünkben az összegyűjtés alatt lévő tájházi, helytörténeti anyagainkat szeretnénk bemutatni, idővel
kiegészítve egy, az intézmény gyalogos főbejáratánál kialakítandó szabadtéri kiállítóhellyel. Az elmúlt pár
hónapban 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, 06/20/944-8218.
Menetrend változás
Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. tájékoztatása szerint az alábbi változásokat tervezi bevezetni
2015. december 13-tól a Miskolc- Arnót- Sajópálfala- Sajóvámos autóbuszvonalon. Munkaszüneti napokon és
szabadnapokon Miskolcról a 17.15 órakor induló járat Sajópálfaláig közlekedik. Ugyancsak munkaszüneti és
szabad napokon Sajópálfaláról indul a 18 órai járat. Szabadnapokon Sajópálfala helyett Sajóvámosról indul a
10.30 órai busz. A Miskolcról minden nap 10 órakor induló busz végállomása Sajóvámos lesz.

