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Vállalkozók fóruma pénteken
A helyi vállalkozók fóruma keretében március 4-én, pénteken délután 4 órai kezdettel az iskolánkban
előadás hangzik el „Mit kínál az Új Széchenyi Terv az arnóti vállalkozóknak” – címmel. Az előadást
dr. Szilágyiné Baán Anna, a B.-A.-Z. Megyei Ipari és Kereskedelmi Kamara titkára tartja. Valamennyi
arnóti vállalkozót, érdeklődőt hívunk és várunk.

Teremfoci szombaton – nőknek is!
Hívunk és várunk mindenkit, aki kedvet érez megmérettetni magát az önkormányzat által meghirdetett
kispályás teremfoci bajnokságunkon. Nem csak férfiak, hanem hölgyek jelentkezését is várjuk! A
körmérkőzések helye az iskola tornaterme, ideje: 2011. március. 5., szombat, 8 óra. Kategóriák: női
csapat (életkori megkötöttség nélkül), junior korcsoport (35 éves korig), senior korcsoport (35 éves
kor felett)
Csapatok létszáma: 3+ 1 fő, cserejátékosok száma nincs korlátozva. Nevezési díj: 100Ft/ fő.
Jelentkezni 2011. március 3., (csütörtök) 14 óráig, Tőzsér Lászlónál az iskolában vagy a 0620/5206061 telefonszámon és Hegedűs Sándornál a polgármesteri hivatalban vagy a 0620/944-8595
telefonszámon lehet.

Fórum községünk biztonságáról
Arnót biztonságáról, az árvízi védekezés aktualitásairól fórumot tart az önkormányzat, amelynek
keretében előadást tart Ivánné Balázs Mária, a B.-A.-Z. Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Miskolci Kirendeltsége vezetője. A fórumra községünk minden lakosát meghívjuk az iskolánk
aulájába, március 9-én, szerdán, 16.00 órára.

Meghívó a polgárőrség alakuló ülésére
Arnót közbiztonságának növelése, a lopások megakadályozása céljából, helyi vállalkozók
kezdeményezésére polgárőr- és önkéntes tűzoltó egyesületet kíván alakítani az önkormányzat. Az
alakuló ülés pontos ideje: 2011. március 9., szerda, 17.00 óra. Várjuk mindazokat, akik szívesen
bekapcsolódnának az új egyesület munkájába.

Hastánc-oktatás
Zámborszky Eszter hastánc-oktató pedagógus szeretettel várja a hastánc után érdeklődőket minden
hétfőn negyed hattól az iskolában a másfél órás összejövetelekre. Egy alkalom ára 1.200 Ft/fő, vagy
havi bérlet is váltható 4.000 forintért. Jelentkezni dr. Üvegesné Pásztor Tímeánál lehet a 30 852-8466-os telefonszámon.

Március 15-ei ünnepség
Nemzeti ünnepünkről a megemlékezést 2011. március 11-én ( pénteken ) 11 órai kezdettel tartjuk
meg az iskolában. A műsort a 6.osztályosok adják, közreműködik az énekkar és az iskola néptánc
csoportja. Az ünnepségre tisztelettel várjuk községünk lakosságát.
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