AZ ARNÓTI ÖNKORMÁNYZAT HÍRLEVELE – 2016. január (2016/1)
MEGHÍVÓ - Magyar Kultúra Napja
Arnót Község Képviselő‐testülete tisztelettel meghívja községünk lakosságát,
Önt és Kedves Családját rendezvényünkre.
Helyszín: Arnót, Művelődési Ház; időpont: 2016. január 22., péntek, 17 óra.
Program: „Hódolván Tháliának” – A miskolci színjátszás története
Mikita Gábor, a miskolci Színháztörténeti és Színészmúzeum szakmai vezetője,
általános iskolánk korábbi magyar és történelem szakos tanárának vetítéses előadása
ÜNNEPELJÜNK EGYÜTT! SZERETETTEL VÁRUNK MINDENKIT!

Tájékoztató lakossági fórum az intenzív uborkatermesztésről
Önkormányzatunk és a nagy szakmai tapasztalatokkal rendelkező nyírbátori székhelyű Petis és Társa Kft. a
gazdálkodók, őstermelők, nagyobb kerttel, termőfölddel rendelkező lakosok, valamint a környező települések
vezetői részére szakmai tájékoztató fórumot szervez. Helye: Arnót, Művelődési Ház; ideje: 2016. január 22.,
péntek, 10 óra.
Az ökumenikus imahét rendezvényei
A történelmi egyházak arnóti gyülekezetei január 17-24 között, minden nap este 6 órai kezdettel tartják alkalmaikat,
az alábbi helyszíneken: 17-től 20-ig a katolikus templomban, 21-22-én a református gyülekezeti teremben, 23-24-én
az evangélikus templomban.
Véradás február 8-án: A Magyar Vöröskereszt szervezésében, 15.30 - 17.30 óra között az általános iskolában.
Még lehet igényelni az ingyenes ajtóéket az önkormányzattól
Január 29-ig, egy nyertes pályázatnak köszönhetően, háztartásonként egy-egy ajtóéket, valamint az ezt működtető
elemet tudunk felajánlani a lakosaink részére, ingyenesen.. A kérelemnyomtatványt le lehet tölteni az önkormányzat
honlapjáról, vagy a polgármesteri hivatalban lehet kérni..
Milyen rendezvények várhatóak idén Arnóton?
A képviselő-testület a 2016. év első felében az alábbi községi szintű rendezvényeket kívánja megtartani: február 12.,
péntek, 18 óra, Művelődési Ház – Arnóti Házasok és Családok Nótaestje -- febr. 22., hétfő, 17 óra: Arnót a Horthykorszakban (történelmi előadás és helytörténeti beszélgetés) -- március 8., kedd: Községi nőnapi rendezvény – márc.
12., szombat, 10.30 óra: Nőnapi futás -- március 22., kedd: Községi tojásfa állítás -- április 29., péntek: Községi
májusfa állítás -- május 4. szerda: Az újszülött csecsemők és a ballagó 8. osztályosok „életfáinak” elültetése -- május
28., szombat: Falunap (Arnóti Családok Napja) -- június 4., szombat: Községi kerékpártúra -- augusztus 20.: a
tervezett temetői lélekharang átadása, és az Arnótról Elszármazottak Találkozója
A konkrét időpontok az időjárás függvényében változhatnak, illetve a felsorolás új programokkal egészülhet ki.

Akik műanyaggal tüzelnek, büntetésre számíthatnak
Jelzést kaptunk lakosainktól, hogy településünkön néhányan műanyagot is (valószínűleg kommunális
hulladékot) égetnek, ami sokszor gátolja a gyalogos közlekedést, sétálva nem lehet élvezni a friss levegőt. Akik
ezt tapasztalják, a járási hivatalban (Miskolc, Petőfi u. 23.) tehetnek bejelentést. Akikről bebizonyosodik, hogy
valóban műanyaggal tüzelnek, akár 300 ezer forint levegőtisztaság-védelmi bírságra is számíthatnak.
Az aktuális önkormányzati hírek, információk az Arnót Önkormányzata Facebook oldalon olvashatók.

