Az új arnóti temetői lélekharang átadása augusztus 20-án
Tavaly a négy helyi gyülekezet és az önkormányzat finanszírozásában, az utóbbi szervezésében
temetői lélekharang létesítéséről született döntés. A harang elkészült, az azt tartó láb is felépül
hamarosan, az ünnepélyes átadásra 2016. augusztus 20-án kerül sor, 14 órai kezdettel.
Program:
Himnusz
dr. Üveges István polgármester köszöntője
Arnóti lelkészek szolgálata, áldása: Zajacz Ernő római katolikus plébános, Szemerszki Mihály
görög katolikus parókus, Rácsok András református lelkész, Buday Barnabás evangélikus
esperes
Az Arnóti Napközi Otthonos Óvoda alkalmi énekkarának fellépése, Buday-Malik Adrienn
evangélikus esperesné vezetésével
Csöbör Katalin országgyűlési képviselő ünnepi beszéde
A lélekharang megszólaltatása, az eddig Arnóton eltemetettek emlékére, tiszteletére
Mit kell tudni az új lélekharangról?

A harangláb a meglévő ravatalozó épületének mintájára készült, ugyanabban a stílusban,
ugyanolyan alapanyagokból.
A lélekharang az evangélikus gyülekezet tulajdonában lévő 72 hrsz-ú ingatlanon, a Hősök
Emlékműve és az első használatban lévő sírsor közötti, jelenleg üresen álló területen került
elhelyezésre. Az evangélikus gyülekezet a lélekharang elhelyezéséhez szükséges terület
határozatlan időre történő ingyenes használatához hozzájárult.
Az önkormányzat vállalta a szervezőmunkát, valamint a harangláb elkészítésének összes
anyagköltségét (alap, tartószerkezet, összege 600.000 Ft). Az építési munkálatokat kizárólag
arnóti közmunkások végezték, az állami közfoglalkoztatás keretében.
A harangot Gombos Miklós őrbottyáni harangöntő mester készítette, 56 kg-os, „Á” hangú
kötélhúzással működtethető.
A harang összköltsége 571 500 Ft, amelyet a négy gyülekezet egyenlő arányban fizetett ki. A
harangra a következő felirat került: „Állíttatta: Isten dicsőségére és az elhunytak emlékére az
arnóti római- és görög katolikus, református, evangélikus gyülekezet, valamint Arnót Község
Önkormányzata - 2016.”
A jövőben az Arnóton történő temetések során biztosított a harang ingyenes használata,
valamennyi temetés alkalmából, amennyiben azt a temettetők igénylik.
Mindenkit szeretettel várunk az ünnepségünkre!
dr. Üveges István polgármester

„Hazaváró”
Arnótról Elszármazottak Találkozója 2016. augusztus 20-án
Tisztelettel és szeretettel köszöntjük Önt, Titeket az arnóti önkormányzat nevében. Képviselőtestületünk döntött: 2016. augusztus 20-án megrendezzük Hazaváró címmel az Arnótról
Elszármazottak Első Találkozóját. Szeretettel hívjuk és várjuk mindazokat, akik arnóti
származásúnak vallják magukat. Milyen jó lesz találkozni a régen látott falubeliekkel,
barátokkal, felidézni a gyermekkor szép emlékeit, beszélgetni az elmúlt évek, évtizedek főbb
történéseiről!
Rendezvényünk ideje: 2016. augusztus 20., 15.30 óra
Helyszíne: Arnót, Művelődési Ház (Petőfi u. 118.)
Program:
dr. Üveges István polgármester köszöntője
Csöbör Katalin országgyűlési képviselő ünnepi beszéde
Hadházy Molnár Attila helyi festőművész kiállításának megnyitása
A régi Arnótról, arnótiakról összeállított fotóalbum megtekintése
Mai arnóti tehetséges fiatalok fellépése: Buday Botond (ének), Nahaj Péter (ének-gitár), Balogh
Zoé (ének), Horváth Judit (vers)
Az arnóti gyülekezetek utóbbi éveinek, évtizedeinek rövid története - Zajacz Ernő római
katolikus plébános, Szemerszki Mihály görög katolikus parókus, Rácsok András református
lelkész, Buday Barnabás evangélikus esperes
Az elszármazottak bemutatkozása, kötetlen beszélgetés
Uzsonna
Kérjük, hogy akinek családtagja, rokona, ismerőse már nem nálunk, velünk él Arnóton, és részt
szeretne venni a találkozón, az elérhetőségüket (lakcím, vagy elektronikus levélcím, esetleg
telefonszám) megadni szíveskedjenek a polgármesteri hivatalba. Az érdeklődőknek névre szóló
meghívót küld önkormányzatunk.
Megkérünk mindenkit, adja tovább ezt a jó hírt szeretteinek, ismerőseinek.
Találkozzunk, beszélgessünk, nosztalgiázzunk!
Aki elszármazott, és még él Arnóton rokona, barátja, jó-ismerőse, bátran hívja el őt, őket is a
rendezvényre, hiszen az így válik teljessé, ha régi és mai arnótiak is találkoznak, találkozunk.
Kérjük, lehetőség szerint az alábbi önkormányzati elérhetőségek valamelyikén a részvételi
szándékot jelezni szíveskedjenek, szíveskedjetek (46/500-740, arnot@arnot.hu).
Mindenkit szeretettel várunk az ünnepségünkre!
dr. Üveges István polgármester

MEGHÍVÓ
Államalapítás és Új Kenyér ünnepe
Arnót Község Képviselő-testülete nevében tisztelettel meghívjuk községünk lakosságát, az
Arnótról elszármazottakat,
Önt és Kedves Családját rendezvényünkre.
Helyszín: Arnót, Művelődési Ház mögött felállított önkormányzati sátor
(megközelíthető az orvosi rendelő mellől);
Időpont: 2016. augusztus 20., szombat, 15.00 óra
Program: Szózat közös eléneklése - dr. Üveges István polgármester köszöntője - Csöbör Katalin
országgyűlési képviselő ünnepi beszéde - községünk lelkészeinek egyházi szolgálata, az
önkormányzati kemencében sütött új kenyér megáldása - az arnóti óvoda alkalmi énekkarának
fellépése.
ÜNNEPELJÜNK EGYÜTT! SZERETETTEL VÁRUNK MINDENKIT!
dr. Üveges István polgármester

