AZ ARNÓTI ÖNKORMÁNYZAT HÍRLEVELE – 2017. december (2017/8)
Arnóti községi adománygyűjtés december 13-án,
a miskolci megyei kórházban gyógyuló daganatos gyermekek részére
Önkormányzatunk kezdeményezése alapján dr. Simon Réka Osztályvezető Főorvos Asszony személyesen
várja az arnóti magánszemélyek és szervezetek felajánlásait. Adományként szívesen fogadnak bontatlan,
eredeti csomagolású játékokat (pl. építőjáték, társasjáték, képességfejlesztő játék), édességeket, gyümölcsöket,
illetve pénzadományt. A plüssfigurákat sajnos nem fogadhatják el a fertőzésveszély miatt.
Az adományok gyűjtésének időpontja: 2017. december 13. (szerda), 13 és 17 óra között.
Helye: Arnót, Művelődési Ház.
Az összegyűjtött adományokat december 20-án önkormányzatunk vezetői személyesen adják át a kórházban
az alapítvány részére. Jelenleg az osztályon kezelt gyermekek: 4 éves kisfiú - immunhiány, 2 éves kislány mellékvese rosszindulatú daganata, 16 éves nagylány - csontvelő átültetés utáni állapot, 5 éves kislány - agy
rosszindulatú daganata, 2 éves kisfiú - leukémia, 6 hónapos kisfiú - immunrendszert érintő rendellenesség, 16
éves nagyfiú - leukémia, 6 éves kisfiú - kisagy rosszindulatú daganata, 13 éves nagylány - csontszarkóma, 8
éves nagyfiú - tüdő rosszindulatú daganata, 5 éves kisfiú - vérképző szerv betegsége, 18 éves nagyfiú nyirokcsomó daganat.
Fogjunk össze, mi, arnótiak, segítsünk a rászoruló beteg gyermekeken!

Ingyenes ételadomány az arnóti rászorultak részére december 17-én
A karácsony, a szeretet ünnepe jegyében, a tavalyi évhez hasonlóan Arnót Község Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy ezüstvasárnap, 2017. december 17-én minden arnóti, aki kéri és előzetesen jelentkezik, egy tál ételben részesül
önkormányzatunktól. Eldobható ételhordóban, otthonukba szállítva személyenként egy-egy tál meleg ételt, babgulyást
kapnak a kérelmezők, kenyérrel, pogácsával és szaloncukorral kiegészítve. Akik kérnek az ingyenes

ételadományból, kizárólagosan előzetesen, december 13-tól szerdától december 15-ig, péntekig kérhetik az
alábbi elérhetőségek valamelyikén: szerdán és csütörtökön 8 és 15 óra, pénteken 8 és 12 óra között a hivatal
központi telefonszámán (46/200-560), vagy az arnot@arnot.hu e-mail címen, továbbá szerdától péntekig, 8 és
13 óra között személyesen Lengyel Sándorné Papczun Évike munkatársunknál, az iskola épületében, a
könyvtár helyiségében. Kérjük pontosan megadni a nevet, a címet, és a személyek számát, hogy hány főre
kérnek az ételadományból.
A helyi szociális étkezésben résztvevőknek nem kell előzetesen jelentkezniük, ők kivétel nélkül,
automatikusan részesülnek az adományból, akárcsak a házi segítségnyújtást igénybe vevő időskorúak is.
Kérjük, hogy ha a szociális étkezők, esetleg az időskorúak közül bárki nem kéri az ingyenes ételadományt, a
fenti elérhetőségeken ezt jelezze. Azok a szociális étkezők, és azok a kérelmezők, akik elmennek az iskola
épületébe vasárnap az ételért, kérjük, ezt jelezzék, hogy ne szállítsuk ki az otthonukba az adományt. Az étel
osztására, illetve kiszállítására vasárnap 11 és 13 óra között kerül sor. Reméljük, hogy sokan élnek majd ezzel
az önkormányzati kezdeményezéssel, sokaknak tudunk majd kedveskedni, meleg étellel szolgálni
ezüstvasárnap.
A lakosság ruha-lomtalanítása december 11-én és 12-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, továbbá a tiszta, működőképes használati, konyhai tárgyakat a művelődési házban 2017.
december 11-én, hétfőn és 12-én, kedden 10 és 18 óra között önkormányzatunk munkatársai átveszik, díjmentesen.
Elektromos üzemelésű eszközöket nem veszünk át.

Használtruha osztás a rászorulók részére december 15-én
December 15-én, pénteken 14 órától 18 óráig településünk rászorulói részére lehetővé tesszük, hogy az előző
napokban bevitt ruhákból, eszközökből ingyenesen válogassanak, „turkáljanak” saját használati céljukra.
Az aktuális önkormányzati hírek, információk az Arnót Önkormányzata Facebook oldalon olvashatók.

