„ Azért vagyunk a
világon, hogy
valahol otthon
legyünk benne.”
/ Tamási Áron/
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Az arnóti önkormányzat lapja
II. évfolyam 1 szám - 2011. február

A Miskolc Kártyát
arnótiak is igényelhetik!
Talán kevesen tudják községünkben azt, hogy
a miskolci önkormányzat által bevezetett,
jelenleg
240
miskolci
elfogadóhelyen
használható Miskolc Kártyát mi, arnótiak is
használhatjuk.
Az
egyes
boltokban,
szolgáltatóknál,
szórakozóhelyeken
kedvezményekre jogosító kártyát Miskolcon, a
Szemere u. 4. szám alatt is ki lehet váltani az
állandó lakóhellyel rendelkezı arnótiaknak.
Önkormányzatunk szervezésében
2011.
február 8-án, kedden, délután négy órától
Arnóton, az általános iskolánkban is mód
nyílik a kártya igénylésére A kártya
kiváltásáért 2.700 forintot kell fizetni. (Bıvebb
információ a www.miskolckartya.hu honlapon,
vagy a 46 507-711-es telefonszámon kérhetı.).

Önkormányzati hétvégi ügyelet
Hétvégenként a sürgıs, a településünk
mőködésével kapcsolatos fontos lakossági
bejelentéseket, észrevételeket Hegedős
Sándor alpolgármester úr fogadja a 20
9448-595-ös telefonszámon.

Ingyenes jogi tanácsadás
Ingyenes
jogsegélyszolgálatot,
jogi
tanácsadást biztosít az önkormányzat.
Dr. Pásztor Tünde ügyvéd fogadja az
érdeklıdıket az iskolában minden hónap
elsı szerdáján 14.00 és 15.30 óra között.

Bál az iskolában február 12-én
A felnıttek részére szervezett mulatság
19.00 órakor kezdıdik. Élızene, vacsora,
mini-kávézó, tánc, tombola. Belépıjegy:
elıvételben 2.500 Ft, a helyszínen 3.500
Ft. Mindenkit szeretettel hív és vár az
iskola vezetısége.

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

A KÖZÜZEMI DÍJAKRÓL
Szemétszállítási díj
Az áremelés mértéke a Cirkont Zrt. által
ajánlott 13% helyett 6 %-ban realizálódott.
Így a 120 literes kukaedényre 335 Ft+ ÁFA az
ürítés díja, amely a 415 Ft bruttó árat
figyelembe véve havonta 1.815 Ft díjat jelent.
Új lehetıség a 60 l-es edényre vonatkozó
ürítési lehetıség, ez 185 Ft+ ÁFA , bruttó 231
Ft / ürítés, ami havonta 1000 Ft –ba kerül. A
60 l-es szabványos kukaedényt 8.855 Ft
egységáron a Cirkont Zrt-nél is be lehet
szerezni. Ezt a mérető kukát nem mindenki
veheti igénybe, csak a lakcímnyilvántartás
alapján a lakóingatlanban egyedül élı, illetve
nyugdíjas korú házaspárok, valamint nyugdíjas
korú élettársak.
Szemeteszsákot továbbra is 240 Ft-os
egységáron lehet vásárolni. Ezt a szemetes
kuka mellé lehet kihelyezni, tehát nem helyette
kell alkalmazni.
A szemétszállítás igénybevétele kötelezı.
A vezetékes ivóvíz díja
A szolgáltató ÉRV Zrt. Arnót község
közigazgatási területén az ivóvíz szolgáltatás
díját 2011. január 1-tıl 435 Ft/m3 + ÁFA
összegben állapította meg. Ebbıl használati
díj 20 Ft /m3 .
Szennyvízdíj
A szennyvízhálózat üzemeltetıje a Kurmai és
Tsa Kft. A lakossági csatornaszolgáltatás
köbméterenkénti díja 2011. január 1-tıl:
1.227 Ft/m3 + ÁFA,
a közületi
csatornaszolgáltatás köbméterenkénti díja
2011. január 1-tıl
1.092 Ft/m3 + ÁFA,
melybıl a lakosság az állami támogatással
csökkentett díjat fizeti meg. Ebbıl a használati
díj: 110 Ft/m3.
A szociális étkeztetés térítési díja
2011. január 1-tıl
- akinek a családjában az egy fıre jutó
jövedelem
nem
haladja
meg
a
nyugdíjminimum 150%-át, 325 Ft/ az ebéd ára,
- akinek jövedelme a nyugdíjminimum 150300 %-a között van, annak 385 Ft-ba kerül az
/ebéd,
- akinek jövedelme a nyugdíjminimum 300 %a fölött van, annak 485 Ft/ebéd.
Az egyedül élık a fenti térítési díjból 20 %

kedvezményben részesülnek.

Az önkormányzati bérlakás bérleti díja
Itt szintén 3 %-os emelést fogadott el a testület,
így 2011. évre 760 Ft/m2 a bérleti díj mértéke.
Az általános iskola terembérleti díja
Tornaterem és iskola aula : 3500 Ft/óra.
Tanterem: 1800 Ft/óra.
A tornaterem és az aula bérleti díjából az arnóti
állandó lakóhellyel rendelkezı lakosok ebben
az évben 700 Ft/óra/nap kedvezményt kapnak.
Talajterhelési díj
Azok részére, akik a csatornahálózatra nem
csatlakoztak rá, talajterhelési díj fizetését írja
elı a törvény. 2004-ben megalkotta az
önkormányzat az erre vonatkozó rendeletét,
amelyben átalány érték lett megállapítva.
Ennek a 0,5 m3 átalányértékre történı
módosítását fogadta el a képviselı-testület, a
65 éves kor felettiek díjmenteséget kapnak.

Iskolai Hírek
Elıadások a bőnmegelızésrıl
Január közepén Kovácsné Leskó Anna, a
Miskolci
Városi
Rendırkapitányság
szakembere bőnmegelızéssel kapcsolatos
elıadásokat tartott rendkívüli osztályfınöki
órák keretében a felsı tagozatos
tanulóinknak.
Zenés színdarab vendégmővészekkel
Január 18-án iskolánk tanulói és az ovisok
megtekintették a Diótörı és az Egérkirály
címő elıadást. Az aulában rendezett
musicalben
a
Kandó
Kálmán
Szakközépiskola
diákszínjátszói
szerepeltek. A darabot Szabolcsné Oláh
Tünde tanárnı rendezte.
Véget ért az elsı félév
Január 14-én lezárult a 2010/2011. tanév
elsı féléve. Tanulóink 13 %-a érte el a
kitőnı szintet, jelentısen csökkent a
hiányzások száma. A továbbtanuló diákok
január
21-22-én
írásbeli
felvételi
dolgozatot írtak.
Szöveges értékelés helyett osztályzatok
A képviselı-testület döntése alapján a
tantestület 2011. január 1-tıl az alsó tagozat 2.,
3., és 4. osztályában az eddigi szöveges
értékelés helyett a tanulók órai munkáját és a
bizonyítványban
szereplı
értékelést
osztályzatokkal végzi.

A Magyar Kultúra Napját
ünnepeltük
Január
21-én
közel
másfél
órás
programmal ünnepelte önkormányzatunk a
Magyar Kultúra Napját. Az iskolai
tornatermet
megtöltı
óvodásokat,
iskolásokat, felnıtteket dr. Üveges István
polgármester köszöntötte, majd Nagy
Regina 8. osztályos tanuló ismertette az
ünnepnek
nemzetünk
Himnusza
megírásához kötıdı eredetét. Ezt követıen
az apai ágon arnóti származású Eperjesi
Erika operaénekes, a Miskolci Nemzeti
Színház mővésze a magyar operettirodalom gyöngyszemeibıl adott ízelítıt.
Horváth Judit szép, a magyar nyelvrıl
szóló szép versszavalata után óvónıink
énekkarának elıadásában három gyönyörő
népdalt hallhattunk, Buday-Malik Adrienn
vezetésével.
A Számadó zenekar segítségével egyszerőbb,
gyermekjátékként használt, valamint szóló, és
zenekarban is funkcionáló hangszerekkel
ismerkedhetett meg a közönség, mások

mellett például a tamburával, dorombbal,
tilinkóval,
flótával,
kobozzal,
ütıgardonnal. A koncerten Felvidék,
Dunántúl, Erdély és Moldva vidékeinek
zenéjébıl ad ízelítıt a Boncsér Gábor által
vezetett zenekar. Óvodásaink annyira jól
érezték magukat a népzene hallatán, hogy
sokan közülük a színpad elıtt táncra is
perdültek…

Nyugdíjasok, egyesüljetek!
Új tagokat is vár az Ezüst Szál
A 2008. évi decemberi „Idısek Napján” történt
biztatásra 2009. márciusában 21 arnóti lelkes
nyugdíjas megalapította az „Ezüst Szál”
Nyugdíjas
Közhasznú
Egyesületet.
Megválasztottuk a vezetı testületet, melynek
tagjai: Takács Ferenc elnök, Fodor Józsefné
alelnök, Vágási Istvánné titkár.
A bírósági bejegyzésünk 2009. június 19-én
jogerıre emelkedett. Hivatalosan ettıl az
idıponttól datáljuk magunkat. Már elıtte is
találkoztunk, rendezvényeket szerveztünk.
Az egyesület céljai és feladatai Arnót község
és a rendezvényeinkre ellátogató nyugdíjas,

nyugdíjhoz közel álló, vagy az egyesület
programjai
után
érdeklıdı
lakosainak
összefogása a szabadidı hasznos eltöltésére,
barátkozásra, a település, egymás és mások
megismerésére,
segítésére
közhasznú
tevékenység végzésével. Az egyesület
rendezvényein, melynek létszámkerete nem
korlátozott, bárki részt vehet.
Jelenleg 27 fıs tagsággal rendelkezünk. Két
hetente az általános iskola egyik tantermében
találkozunk. A tantermet saját eszközeinkkel
rendeztük be.
Ebben a helységben tartja hetente az egyik
egyházi gyülekezet az „Imaóráját” is.
Jártunk
Debrecenben,
Egerben,
Bükkszentkereszten, Mezıcsáton és persze
utcánként
bejártuk
településünket
is!
Rendeztünk kézimunka kiállítást, idınként
ellátogatunk a Miskolci Nemzeti Színház egyegy elıadására is. Megemlékezünk a nemzeti
ünnepeinkrıl, húsvétról, karácsonyról.
Nınapról, tagjaink névnapjáról, természetesen
az idıjárás függvényében a szabadban és
bogrács mellett, oldottabb hangulatban
emlékezünk meg. Tartottunk teadélutánt is,
külsı
személyek
részvételével.
Énekcsoportunk egyszer már nyilvános
fellépésen is részt vett!
Programjaink egy részét „saját zsebbıl”,
másik részét a tagdíjból és adományokból
finanszírozzuk.
Csak
céljaink
elérése
érdekében használjuk, a központi, szigorúan
nyilvántartott
pénzkeretünket,
melyet
pénzintézetben tartunk.
A felsoroltak csak egy kis része a
tevékenységünknek, melyet a helyhiány miatt
szabtunk ilyen szőkre.
Rendezvényeinket,
programunkat
kifüggesztjük több helyen, így mindenki
tájékozódhat azokról.
Kérjük látogassanak el hozzánk, és ha kedvük
tartja, csapjanak fel és erısítsék a sorainkat.
Takács Ferenc egyesületi elnök

Második a nemzeti bajnokságban
A több évtizedes galambászmúlttal
rendelkezı Juhász István (Petıfi utcai
lakosunk)
a
Magyar
Postagalamb
Sportszövetség Nemzeti Bajnokság Senior
Kupa 2010. évi értékelésében a II.
helyezést érte el. A szép sikerhez
községünk önkormányzata nevében ezúttal
is gratulálunk.

A fıút kátyúzásáról

Falunap június 25-én

Községünkben mindenkit joggal bosszant a
Petıfi út állapota, az, hogy autóval már
szinte képtelenség kikerülni a téli idıjárás
miatt is megnagyobbodott, kimélyedt
kátyúkat. Azt tudnunk kell, hogy a
településeken az átmenı fıutak mindenhol
állami kezelésben vannak, a közútkezelı
kht. feladata az úttest kátyúmentesítése, a
hó-eltakarítás. Önkormányzatunk az elmúlt
hónapokban
több
alkalommal
is
megkereste levélben és telefonon a megyei
közútkezelıi
hivatalt.
Ennek
eredményeként a legnagyobb gödrök
betömésre kerültek, de a téli idıjárás, a
magas talajvíz miatt ez sajnos nem
minısült tartós megoldásnak. Meleg
aszfalttal nyílván csak a tavaszi idıjárás
beköszöntével dolgozhatnak majd a
szakemberek.
Látva
a
tarthatatlan
állapotot, helyszíni szemlére hívtuk meg az
edelényi üzemmérnökség vezetıjét január
közepén, hadd szembesüljön ı is
közvetlenül és személyesen a problémával.
A bejárás eredményeként szinte biztos,
hogy a postától az Arnót-tábláig teljesen,
mindenhol, közel 10 cm-es réteggel
leaszfaltozásra kerül az úttest a nyár
folyamán. Emellett a Petıfi u. 138. szám
körüli (az ún. kanyarban) is teljes aszfaltot
kap az út. Amíg erre, illetve a kisebb
kátyúk kijavítására nem kerül sor,
tisztelettel kérjük lakosaink megértését. A
fıút teljes újraaszfaltozására csak 2013
után kínálkozik lehetıség, sajnos Arnót az
elmúlt években nem került rá arra listára,
ahol 2013-ig teljes útfelújítást végeznek.

Színes, reggeltıl éjjelig tartó programokkal
várjuk Arnót kicsinyeit és nagyjait június 25én
a
falunapi
rendezvényünkre.
Sztárvendégként valószínőleg a Dolly Roll
Együttest köszönthetjük majd Arnóton. Az
önkormányzat pályázati támogatást nyert a
programok megvalósítására.
A tervek között szerepel egy, a helyi alkotók,
ügyes kező lakosaink által készített tárgyakat
bemutató kiállítás megrendezése is. Várjuk
azok jelentkezését a polgármesteri hivatalban,
akik szívesen közszemlére tennék az amatır
kézmőves
alkotásaikat,
hobbigyőjteményeiket.

Újraalakul a polgárırség
Arnót közbiztonságának növelése, a
lopások megakadályozása céljából, helyi
vállalkozók kezdeményezésére polgárırés önkéntes tőzoltó egyesületet kíván
alakítani az önkormányzat. Az alakuló ülés
pontos
idejérıl
késıbb
értesítjük
községünk lakosságát. Várjuk mindazokat,
akik szívesen bekapcsolódnának az új
egyesület munkájába.

Kötelezı a tüdıszőrés
A községben minden 30 év feletti lakos
számára kötelezı tüdıszőrı vizsgálatot
tartanak a szakorvosok 2011. február 7-tıl
február 11-ig 9-14 óra között az általános
iskola udvarán berendezett szőrıbuszban.

A Kommunizmus Üldözötteinek
Emléknapja
Február 25-én, pénteken délután öt órai
kezdettel a recski munkatábort is megjárt
Pártay Tivadar volt arnóti evangélikus kántortanító emlékére ünnepségre kerül sor a
lutheránus templomban.

Santa Lucia Egészségcentrum
Allergológiai, belgyógyászati, bırgyógyászati,
bırdaganatok szőrése és lézeres kezelése,
hematológiai, immunológiai szakrendelés.
Rövidlátás, távollátás, asztigmia lézeres
kezelése.
A látás szabadsága szemüveg nélkül!
Szürkehályog mőtét multifocalis mőlencse
beültetéssel, egyeztetett idıpontban.
Szemészeti szakrendelés.
Bejelentkezés:
Miskolc Kandia utca 24. 1./1.
(Szinva terasz)
Bejelentkezés: 46 / 587-587,
30 / 533-09-81
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