„ Azért vagyunk a
világon, hogy
valahol otthon
legyünk benne.”
/ Tamási Áron/
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Az arnóti önkormányzat lapja
II. évfolyam 3. szám - 2011. augusztus

Újra bajnoki
focimeccsek!
Az új focicsapatunk első megyei III.
osztálybeli
mérkőzésére
Bükkszentkereszten kerül sor, szeptember
3-án, szombaton, 16.30 órai kezdettel. Így
több évi szünet után újból drukkolhatunk
csapatunknak,
a
sportpályánkon
szeptember 11-én, vasárnap, fél öttől az
első hazai meccsen Sajólád ellen újból
felhangozhat a „Hajrá Arnót” buzdítás.

Térkövet gyárt
önkormányzatunk
Megyénkben valószínűleg nem sok
önkormányzat kezdett a miénkhez hasonló
vállalkozásba. Látva a közintézményeink
előtti állapotokat, a járdák súlyos hibáit, a
szilárd parkolók hiányát, önkormányzatunk
vezetése, a polgármester javaslatára térkőgyártás beindítása mellett döntött.

Iskolaotthonosok az alsósaink
Képviselő-testületünk az augusztus 16-án
hozott döntésével az ún. iskolaotthonos
képzést kiterjesztette a harmadik és a
negyedik osztályra is. Az eddig csak az
első és a második osztálynál alkalmazott
oktatás lényege, hogy a gyerekek reggeltől
délután négy óráig az iskolában
tartózkodnak, két tanár segítségével
vesznek
részt
az
órákon.
Önkormányzatunk ezt a döntését az iskola
szakmai színvonalának növelése, a
gyerekek, a szülök elvárásainak jobb
kielégítése céljából hozta meg.

Bicikli-túra Edelénybe
Önkormányzatunk
október
1-jén,
szombaton
kerékpár-túrát
szervez
községünk lakossága számára. Útközben
megtekintjük az érintett települések és
Edelény nevezetességeit. Mindennemű
felszerelésről, továbbá a kb. 500 Ft
belépési díjról mindenkinek magának kell
gondoskodnia.

A munkaügyi központtól kilenc és fél
millió forintot nyertünk pályázaton. Az
önrész mértéke mintegy 1,2 millió forint.
Május 1-től december 31-ig 15 fő
közmunkás a térkő-gyártás mellett az
evangélikus templom felújításában és a
virágosításban vesz részt. A fogorvosi
rendelő mögötti régi raktár épületet
teljesen
felújítottuk,
nyílászárókat
cseréltünk, bevezettük a vizet és az áramot.
Hegedűs
Sándor
alpolgármester
irányításával pár héttel ezelőtt elkezdtük a
részint színes térkövek gyártását is.
Szeptemberben az Alkotmány utcai rossz
járdaszakaszon, az iskola előtt, stb.
megkezdjük a lerakásukat is.

Mit találtak a régészek
községünk határában?
A zsolcai árvízi gát építése során tavasszal
a bekötőút melletti OVIT mögötti területen
három
történelmi
korból
(ókor,
honfoglalás, középkor) származó régészeti
leleteket tártak fel a szakemberek.
Önkormányzatunk
szervezésében
szeptember 27-én, kedden, 18.00 órai
kezdettel iskolánk aulájában előadást
tartanak az ásatást végző régészek, akik
magukkal hozzák a feltárt leleteket is. Az
est folyamán iskolánk történelem tanára,
Molnár Attiláné röviden ismerteti Arnót
történetét. Az összejövetelre községünk
lakosságát tisztelettel meghívjuk.
Képeslapokat, régi fotókat gyűjtünk
arnótiakról, Arnótról
A fenti, szeptember 27-i rendezvényhez
kapcsolódóan egy alkalmi kiállítást
rendezünk,
amelyre
községünk
lakosságától tisztelettel kérjük és várjuk a
régi, akár a rendszerváltásig bezárólag
készült családi, rokoni, baráti fotókat, a
korabeli Arnótról meglévő képeslapokat,
fényképeket,
festményeket,
rajzokat.
Ezeket írásbeli elismervény ellenében
átvesszük, kép aláírásként egy külön lapon
feltüntetjük, hogy kit, kiket, mit ábrázol a
fotó. Az alkalmi kiállítást iskolánk
aulájának
oldalfolyosóin
paravánok
segítségével rendezzük meg. Aki a
régmúltat idéző ilyen tárgyi emlékkel
rendelkezik, az legyen szíves pár nap
erejéig az önkormányzat rendelkezésére
bocsátani. A fotókat, képeslapokat stb. az
iskolánkban működő községi könyvtárban
Zsók Katalin könyvtárosnál kérjük leadni
szeptember 16-ig.

Újra indul a lovas-oktatás
A tavasszal már megszervezett, nagy sikert
aratott lovas-oktatás a nyári szünet után
újra folytatódik a sportpályán. Az első
időpont: 2011. szeptember 7., 16.00 óra.

Pályázat az október 23-ai
emlékek megörökítésére
Önkormányzatunk
képviselő-testülete
községünk teljes lakossága részére,
általános és középiskolások, valamint
felnőttek számára pályázatot hirdet az
1950-es
évek
arnóti
közéleti
eseményeinek, az 1956. október 23-ai
történések megörökítésére. Az ötvenes
éveket fiatalként, felnőttként átéltek
emlékeit kérjük akár interjú, saját
visszaemlékezés, akár filmszalag, akár
hangszalag formájában megörökíteni. Az
elkészített pályázati anyagot 2 példányban
a polgármesteri hivatalba kérjük leadni
legkésőbb október 14-éig. A díjakat,
könyvjutalmakat az október 23-ai, 21-én
pénteken 11.00 órakor megtartandó iskolai
ünnepség keretében
Csöbör Katalin
országgyűlési képviselő adja át. Mentsük
meg azoknak az emlékeit, élményeit, akik
személyesen átélhették az 1950-es éveket!

Az evangélikusok október 9-én
ünnepelnek
A főutcán járva láthatjuk, hogy az
evangélikus templom Európai Unió-s
forrásból,
a
gyülekezeti
tagok
adományaiból, mintegy 50 millió forint
összértékben
kívül-belül
gyönyörűen
megújult. A renoválás utáni hálaadó
istentiszteletre október 9-én, vasárnap
délután 3 órától kerül sor dr. Fabiny
Tamás
püspök
szolgálatával.
Az
egyházközség vezetősége ezúton is
szeretettel hívja és várja településünk
lakosságát az ünnepségre.

Elkezdte működését az új
polgárőrség
A tavasszal alakult új polgárőr egyesület
Orosz Ferenc elnök és Galvács László
elnökhelyettes vezetésével a bírósági
bejegyzést követően megkezdte érdemi
működését. Településünk utcáin a járőrpárok folyamatosan, különösen hétvégén
látják el a figyelő szolgálatot.

Kis-Sajó menti települések
iskoláinak I. sportnapja
Iskolánk sikeresen pályázott a megyei
önkormányzat
Mecénás
pályázatán,
ötvenezer forintot nyertünk a szeptember
16-án megtartandó rendezvényre. A
verseny
keretében
felsőzsolcai,
sajópálfalai, sajóvámosi, sajósenyei, és
természetesen arnóti diákok mérik össze
erejüket
és
ügyességüket.
A
versenyszámok között kispályás foci,
kézilabda, asztalitenisz szerepelnek.

Virtuskodó fiataljaink az
országos döntőben

petrencésrúd-tartásban,
gumicsizmahajításban, kamionhúzásban mérte össze
erejét.
Megyénkből
Arnót
mellett
Sajósenye csapata is részt vett a
rendezvényen, a saját település kategóriája
(500 fő alatti) első helyezését érte el.
Valószínűleg jövő év május 1-jén Arnóton
önkormányzatunk rendezi meg nyolc
Miskolc melletti település látványos
virtusvetélkedőjét.

Új sportklub alakult
Arnót Sport Club elnevezéssel 2011. május
2-án, 23 alapító tag részvételével új
fociegyesület alakult településünkön. Az
egyesület élére, az elnöki pozícióba Borza
Tibort
választották
a
megjelentek,
elnökhelyettes: Bénó Gábor, elnökségi
tagok: Pekár László, Szathmári László,
Horváth Judit, a szakosztály tagjai: Farkas
Attila – szakosztályvezető, edző, valamint
Szedlák Zsolt, Pekár Norbert. A
felügyelőbizottsági tisztségre dr. Üveges
István, Oláh Gábor, Gibárszki László
kapott bizalmat.
A játékosok névsora

A képen: Kővári Lajos, Kőváriné Zsanett, Kővári Lejla,
Novák Edvin, Horváth László, Hidasi Zoltán, Nahaj Mátyás,
Stefán Péter, Nagy Regina, Kovácsné Ilona, Molnár Attiláné,
Novák Róbert, Veres András, Gulácsi Sándorné

A Magyar Technikai és Tömegsportklubok
Országos
Szövetsége
Elnökségének
különdíjában részesült önkormányzatunk
csapata a Fejér megyei Perkátán augusztus
12-14. között megrendezett virtusvetélkedő
országos
döntőjében.
Az
országos
megmérettetéshez
való
jogot
a
Sajópálfalán június 4-én megrendezett
regionális elődöntőben való helyezése
alapján vívta ki a 16 arnóti hölgy és férfiú.
A jó hangulatú, könnyűzenei koncertekkel,
színpadi
fellépőkkel,
tűzijátékkal
gazdagított
rendezvényen
népies,
ügyességi,
erőnléti
versenyszámok
szerepeltek a programban. A hazánk
minden szegletéből érkezett, összesen 29
csapat egyebek mellett szalmabálagörgetésben,
tejeskanna-cipelésben,

Kapus: Vida Gergő, Mitterpach Tibor;
hátvéd: Molnár Márió, Szedlák Zsolt,
Pekár Norbert, Szabolcs Bálint, Hegedűs
Máté, Szűcs Tamás, Bodnár Balázs;
középpályás: Sedlák Gábor, Sedlák Csaba,
Kovács Krisztián, Budai Csaba, Balogh
Zsolt, Kovács Tamás, Szegedi Gábor;
csatár: Kovács Zoltán, Ákos Imre, Janó
Alex, Janó Zoltán, Lója Ferenc, Gáspár
Zoltán.
Továbbra is várjuk azok jelentkezését, akik
részt kívánnak venni az egyesület
munkájában, vagy bármilyen módon
támogatni
kívánják
azt.
Eddigi
támogatóink: Profi Nyílászáró Centrum
Kft, Sajó-Medgépszer Kft, Oláh és Társa
Kft.
A csapat a fekészülés során eredményesen
szerepelt, három mérkőzésből három
győzelmet aratott: Arnót-Harsány: 3-0;
Arnót- Homrogd: 2-0, Arnót-Ináncs: 1-0.

Közel ezer néző
a Falunapon
2011. június 24-25-26-án háromnapos
falunapi
rendezvényt
tartottunk
iskolánkban. Pénteken 27 arnóti lakos
hobbi-gyűjteményéből, valamint amatőr és
művészeti
alkotásaiból
összeállított
kiállítást nyitottunk meg az aulában, a
helyi
Ezüstszál
Nyugdíjas
Klub
népdalkórusának fellépésével.
A szombat a lakosság zenés ébresztésével
kezdődött, majd az iskola udvarán
felállított színpadon a helyi óvodások és
iskolások műsorát követően az arnóti
vezetésű Csiribiri együttes élőzenekarát és
Bobót, az űrlényt tekinthette meg a
nagyérdemű. A nézők megtapsolhatták
Varga Ákos gitárjátékát, Bodnár Kata és
Szabó Bogi énekét, valamint Gál Léna
népdalénekét.
Koradélután,
Vincze
Annamária énekét követően az esőfelhők
távozása után az Arnót-DVTK öregfiúk
focimeccs szünetében arnóti roma diákok
táncoltak, majd a helyi iskola színjátszó
csoportja Horváth Judit vezetésével az
„Aranymadár a Sajó mentén” című
produkcióját adta elő. Néptánc, magyar
nóta, és társastánc után Csöbör Katalin
országgyűlési képviselő adta át a
meghirdetett pogácsasütő verseny húsz
versenyzője részére a díjakat, okleveleket.

A humoros Defekt Duó és a Crazy Dance
Karnevál című táncos show-műsora után
lépett színpadra a falunapi program

sztárvendége, a Dolly Roll Együttes, közel
ezer néző előtt. A szombati program
tűzijátékkal és hajnali 2 óráig tartó
utcabállal zárult.
Vasárnap emlékfa ültetésre került sor az
iskola előtti parkolóban.

A győztes pogácsa receptje
Hozzávalók: 1 kg liszt, 1/2 kg margarin és
zsír (fele-fele )7,5 dkg élesztő, 1 nagy
pohár tejföl, 3 teáskanál só, 4 teáskanál
cukor, 3 db tojás a tésztához, 1 db tojás
felverve a pogácsák tetejét megkenni. A
lisztet elmorzsoljuk a zsiradékkal.
A többi hozzávalót egy edényben
összekeverjük és a liszthez adjuk és
összegyúrjuk. Legalább 5 órára hűtőbe
tesszük.
Egyszer
elsikáljuk,
összehajtogatjuk. Újra elsikáljuk és
kiszaggatjuk. A pogácsák tetejét a felvert
tojással megkenjük. Ízlés szerint sajtot
reszelünk rá, vagy szezámmagot vagy
köménymagot szórunk rá. Sütés: 5 percig
200 fokon előmelegítjük a sütőt ,majd 8
percig 175 fokos légkeveréses sütőben
készre sütjük. Más típusú sütőben a sütés
ideje változhat.
Barcsák Balázsné

Épület-felújítás és útépítés
pályázatból
A tavalyi nagy árvíz következtében az
önkormányzati épületeink közül a Dózsa
György utcai óvoda és az orvosi rendelő
olyan mértékben rongálódott meg, hogy az
állam az ún. vis maior keretből támogatást
nyújtott a helyreállításukra. Ez elsősorban
az
épületek
statikai
megerősítését,
cölöpözését,
vaspántolását
foglalja
magában. Remélhetőleg ezáltal az épületek
biztonsága hosszú évtizedekre biztosítottá
válik. Az útfelújításra elnyert összegből az
orvosi rendelő melletti út, továbbá a Dózsa
György utca részbeni aszfaltozását és
padka rendbetételét valósította meg az
önkormányzat. Összesen az elnyert összeg
közel 10 millió forint, ezt 3,6 millió forint
saját önkormányzati forrással kellett
kiegészítenünk.

Megszépült az óvodánk

Virágosítottunk

A
vis
maior
árvízi
pályázathoz
kapcsolódva, önkormányzati forrásból a
Dózsa György utcai központi óvoda
csoportszobái, folyosói, a kiszolgáló
helyiségekkel
együtt
megszépültek,
kifestésre kerültek. Az óvó nénik szerint
régen nézett ki ennyire jól az óvodai épület
belseje.

Mintegy félszáz arnóti jelentkezett
önkéntes munkára május 7-én, bizonyítva
sokan érzik szívügyüknek, hogy tisztává,
széppé,
barátságosabbá
tegyék
községünket, elsősorban saját magunk, az
ide érkezők, de akár csak az Arnóton
áthaladók örömére.

Fórum a pályázatokról
Május 3-án a Művelődési Házban az
önkormányzat és a NORRIA ÉszakMagyarországi Regionális Innovációs
Ügynökség az önkormányzatok pályázati
lehetőségeit ismertető információs napot
tartott, melyre a környező települések
polgármesterei és képviselői kaptak
meghívást. Dr. Üveges István polgármester
köszöntő beszédét követően dr. Nyiry
Attila, ügyvezető igazgató a NORRIA
Észak-Magyarországi
Regionális
Innovációs Ügynökséget mutatta be, majd
az ÚJ Széchenyi Terv önkormányzati
pályázati lehetőségeit ismertette Vargáné
Kövy Katalin. Evangélikus lelkészünk
felesége, Buday-Malik Adrienn, mint a
NORRIA
igazgató-helyettese az önkormányzatok
nemzetközi pályázati lehetőségeiről szólt.
A vidékfejlesztési pályázatok új kiírásairól
ifj. Vass Lajos, a BÜKK-MAK LEADER
AKCIÓCSOPORT
projektmenedzsere
beszélt. Az előadás-sorozatot Vass Lajos,
Sajókápolna polgármesterének előadása
zárta, aki a turizmusfejlesztés magyarukrán
önkormányzati
együttműködés
kereteiről tájékoztatta a megjelenteket.
Művészetek délutánja
2011. május 12-én rendezte a Művészetek
délutánja című kulturális programját az
általános iskola. A műsorban szerepeltek
Kollárné Szűcs Erzsébet tanárnő zongora
tanítványai, valamint gitárosok, furulyások
és tehetséges versmondóink. Az előadások
után jelenlegi és volt tanítványaink
képzőművészeti alkotásaiból nyílt kiállítás.

A közel 3 ezer tő színes egynyári virágot a
falu 9 pontján ültettük el, nyolc új
virágágyassal gazdagodott településünk.
Többek között az Arnótra érkezőket
köszöntő, községünk címerét ábrázoló
táblát is szép virágok díszítik a főút
mellett, mindkét irányból. A virágokat a
helyi Bénó kertészettől kedvezményesen
vásárolta az önkormányzat. A munka
végeztén a résztvevők virágos jó kedvvel
fogyasztották el a társadalmi munkát díjazó
egytálételt.

Búcsú Sipos Zoltán atyától
A római katolikus plébános, Sipos Zoltán
atya augusztustól új gyülekezetben, Arlón
szolgál majd. Arnóton július 24-én tartotta
utolsó miséjét. A templomi szertatáson az
önkormányzat nevében dr. Üveges István
polgármester köszönte meg az arnóti római
katolikus gyülekezetért és az arnóti
lakosokért
végzett
szolgálatát.
A
gyülekezet részéről Kiss Béla, mint a helyi
római katolikus gyülekezet világi vezetője
búcsúzott. Az új plébános augusztus 1-től
Zajacz Ernő atya, aki korábban, hosszú
éveken át a Heves megyei Abasáron
végezte papi szolgálatát.

Rendhagyó történelem óra
Trianonról
Az arnóti általános iskola valamennyi
diákja a Nemzeti Összefogás Napja
alkalmából rendhagyó órán vehetett részt a
főúton tavaly átadott Wass Albert
emlékműnél, június 3-án.

Iskolai versenyek
Zrínyi Ilona matematika verseny(országos)
Antal Áron 3.o., Kolcza Panna 4.o., Ligeti
Anett 4.o, Kollár Máté 4.o.
Észpörgető matematika verseny – Miskolc,
10.sz Általános Iskola
Lenkei Zalán 2.o.-16.hely, Oláh Vadász
Antónia
3.o.-17.hely,
Bakos
Boglárka
4.o.18.hely.
Nyelvtan-helyesírás verseny – Onga
Antal Áron 3.o.-4.hely, Kolcza Panna 4.o.4.hely.
Petőfi Sándor Általános Iskola - Miskolc szavalóverseny
Szőgyi Róbert 4.o., Kovács Gergely 7.o.

Dr.
Üveges
István
polgármester
köszöntőjét
és
Csöbör
Katalin
országgyűlési képviselő ünnepi beszédét
követően a közel 150 diák a Magyarország
című dalt énekelte el közösen. Ezt
követően Kővári Leila diák ismertette a
trianoni döntést és annak következményeit,
majd Nagy Kristóf tanuló Reményik
Sándor Eredj, ha tudsz… című versét
szavalta
el.
Hegedűs
Sándor
alpolgármester ünnepi gondolatai után a
résztvevők koszorút helyeztek el Wass
Albert emléktáblájánál.
A tévében is láthattuk
A rendezvényről tudósított a Magyar
Televízió M1 csatornájának Híradó című
főműsora is.
Az iskola diákjai és pedagógusai egy-egy,
aláírásukkal ellátott levelet küldtek egyegy délvidéki, erdélyi, kárpátaljai, és
felvidéki magyar iskolába, amelyben
kifejezték azt, hogy az arnóti tanulóifjúság
a Nemzeti Összetartozás Napján is
lélekben együtt volt, az anyaországbeli
állampolgárok felelősségével gondolt a
határokon kívül rekedt honfitársainkra, az
ottani magyar gyerekekre.

Csokonai szavalóverseny- Gesztely
Bálint Vendel 1.o., Kundrák Ádám 2.o., Pável
Máté Krisztián 3.o.,Szőgyi Róbert 4.o.
Nagy Kristóf 5.o.-2. hely, Kovács Gergely
7.o., Nagy Regina 8.o.
Matematika verseny - Bőcs – 17 település, 97
tanulója vett részt a versenyen
1.o. Nagy Laura 1.hely(29-ből), Csáki Gergely
1.hely(29-ből)
2.o.Kolunbán Viktória 2.hely (26-ból), Lenkei
Zalán 10.hely(26-ból)
3.o.Antal Áron 3.hely(24-ből), Bordás Dávid
5.hely(24-ből)
4.o.Kolcza Panna 2.hely(18-ból), Kolcza
Botond 7.hely (18-ból).
Katasztrófavédelmi verseny – Miskolc
Csapat tagok: Földvári Ákos, Nagy Krisztián,
Béres Róbert, Kollár Ábel
Tóth Zoltán 7.osztályos tanulók
7 résztvevő csapatból 4.hely.
Kresz verseny
Hernádkak: Kollár Ábel 7.o.2.hely, Földvári
Ákos 7.o.3.hely, Erdődi Krisztián 4.o.3.hely
Megyei verseny: Földvári Ákos 7.o. – 3.hely
Városi Rendőrkapitányság: Nagy Regina 8.o.,
Farkas Vivien 8.o., Ligeti Tamás 8.o.
Bialkó Dénes 8.o.
Matematika verseny Felsőzsolca
Évfolyamonként 10-12 tanuló versenyzett
5.o.Nagy Kristóf 5.hely,Gulyás Martin 6.hely

7.o.Kollár Ábel 6.hely, 8.o.Nagy Regina
5.hely.

Diákjaink helytörténeti sétája

A résztvevők egy csoportja a Hősök Emlékművénél

Június 28-án az iskolánkban rövid
helytörténeti
előadás
hangzott
el
településünk múltjáról az érdeklődő
tanulók részére, akik ezt követően
ellátogattak községünk templomaiba és a
hősök emlékművéhez, a temetőkertbe. Itt
Szűcs Istvánné, Veronka néni mondta el
személyes élményeit, emlékeit a háborúról,
hőseinkről.
A déli étkezést követően délutáni
foglakozásként sportolási lehetőséget
biztosítottunk az iskola tornatermében,
illetve a futballpályán egy jó hangulatú
focimeccset rendeztünk.
A
rendezvényre
meghívást
kapott
valamennyi Arnótról Miskolcra járó
általános iskolás is.

Isten éltesse a 90 éves Bözsi nénit!
2011. július 14-én idős Barcsák Pálné,
Bözsi néni, 90. születésnapja alkalmából az
dr. Orbán Viktor miniszterelnök által
adományozott emléklapot a családtagok
jelenlétében
dr.
Üveges
István
polgármester adta át. Az ünnepi
eseményen kis műsorral kedveskedtek az
arnóti óvodások képviseletében Forgács
Fanni és Buday Botond Gergely, akiket
Egészné Sós Erika óvó néni készített fel.
Az ünnepeltet köszöntötte Buday Barnabás
evangélikus lelkész is.
Bözsi néninek ezúton is jó egészséget és
hosszú
életet
kívánunk
községünk
lakossága nevében.

Zumba fitness Arnóton
Hivatásos
zumba-oktató
segítségével
táncos
aerobik
tanfolyam
indul
községünkben. Az egészséges életmód
jegyében minden korosztály tagjait,
hölgyeket és urakat egyaránt szeretettel
várunk.
Zsírégető, alakformáló, szórakoztató!
Tánctudás nélkül elsajátítható!
Ha van kedved heti egy órában mozogni és
egyben táncolni, akkor jelentkezz. Az első
óra mindenki számára ingyenes. Időpont:
szeptember 23., péntek, 17.30 óra, iskolai
tornaterem. Bővebb információért hívja dr.
Üvegesné Pásztor Tímea szervezőt a 0630/852-84-66
telefonszámon.
Az
óvodásaink és iskolásaink részére az
intézményvezetők szervezik meg a
tanfolyamot.

Államtitkári látogatás
2011. július 27-én a Bénó Kertészetbe
látogatott
V.
Németh
Zsolt,
a
Vidékfejlesztési Minisztérium államtitkára,
aki a „Vidéki kaland” elnevezésű országos
program fővédnöke is. Az összejövetelen
részt vett Csöbör Katalin országgyűlési
képviselő.
A
Fiatal
Gazdák
Magyarországi
Szövetsége által indított program részeként
gyakorló fiatal gazdák fogadnak városi
fiatalokat egy hétre, akik aktívan részt
vesznek a gazdaságban folyó aktuális
munkában a fiatal gazda társaságában. A
program keretében ifj. Bénó Gábor, mint
virágkertész, egy Budapesten élő jogász
végzettségű
fiatalt
fogadott
a
gazdaságában.

Elnyert pályázat
Önkormányzatunk 7,2 millió forintot nyert
az úgynevezett „önhiki” (önhibájukon
kívül
hátrányos
helyzetbe
került
önkormányzatok részére kiírt) pályázaton.
Ez az összeg kizárólag a közüzemi
számlák kiegyenlítésére használható fel.
Megyénkben csupán az önkormányzatok
közel harmada részesült ebből a forrásból.

A focicsapatunk sorsolása
2011.
09.03., szo.16:30 - Bükkszentkereszt–Arnót
09.11., vas.16:30 - Arnót–Sajólád
09.18., vas.16:00 - Bőcs–Arnót
09.25., vas.16:00 - Arnót–Holcim
10.01., szo.15:00 – Borsodszirák-Arnót
10.09., vas.15:00 – Sajószöged-Arnót
10.16., vas.15:00 – Arnót-Ónod
10.23., vas.14:30 – Arnót-Bükkszentkereszt
10.29., szo.14:30 – Sajólád-Arnót
11.06., vas.13:30 - Arnót–Bőcs
2012.
04.01., vas.16:00 - Holcim–Arnót
04.08., vas.16:30 - Arnót–Borsodszirák
04.15., vas.17:00 - Arnót –Sajószöged
04.21., szo.17:00 – Ónod-Arnót

Arnótról a Dzsembori-ra
Svédországban, Malmö mellett, július 27től augusztus 7-ig tartott XXII. Cserkész
Világtalálkozó, a Dzsembori, amelyet négy
évente rendeznek meg.
A Dzsemborin több mint 39 000 fő vett
részt 160 országból, a Magyar Dzsembori
Csapat végleges létszáma összesen 213
cserkész volt. Az a megtiszteltetés ért,
hogy arnóti lakosként, a Fényi Gyula
Jezsuita Gimnázium 11. évfolyamos
tanulójaként ezen az eseményen részt
vehettem.
Minden nap volt egy kötelező program,
majd ezután szabadidő következett,
amikor
sétálhattunk
a
táborban,
ismerkedhettünk,
különféle
sportokat
próbálhattunk ki, vagy meglátogathattuk a
nemzetek kiállítósátrait, ahol minden
ország megpróbálta bemutatni a saját
kultúráját.
A kötelező programok alkalmával érdekes
tevékenységeket szerveztek számunkra.
Elsőként a Quest nevű programrészen,
akadálypályával
kezdtünk.
Egyszerre
kellett
bizonyítanunk
Tarzan
és
magasugró-tudásunkat,
A
következő
részben
rengeteg ügyességi játékot

próbálhattunk ki csoportosan, végül egy
óriási labirintusba kerültünk be, ahol négy
feladat elvégzése után négy kódot
kaptunk,
amelyek
segítségével
kijuthattunk a labirintusból.
Az „Earth” nevű program nem
meglepő módon Földünkkel foglalkozott:
hogyan tehetnénk jobbá, vigyázhatnánk
rá, pusztíthatnánk kevésbé. A „Global
Development
Village”-ben
társadalmi
problémákról
beszélgettünk
és
lehetőségünk volt több nemzetiségű
csapatokban országok működését és
egymással való kapcsolatait szimulálni.
A „People” nevű programon más
kultúrákkal ismerkedhettünk meg.
Esti programként a Dream-en
vettünk részt. Ez egy éjszakai lelki ösvény,
melyen őrsönként haladtunk végig.
Lényege az volt, hogy végignézzük eddigi
életünket, és tudjunk változtatni azon.
A
találkozó
végén,
a
záróceremónián kisfilmeket és képeket
láthattunk az eltelt 12 napról, és híres
énekesek szórakoztattak minket. Miután
kitomboltuk
magunkat,
hatalmas
tűzijátékkal zárult az este és egyben a
találkozó is.
Másnap indultunk Koppenhágába, ahol
még két napot töltöttünk városnézéssel,
ezután Malmőből repültünk haza.
Ezúton is szeretném megköszönni
arnóti
támogatóimnak
a
nagylelkű
adományaikat,
amelyek
segítségével
részese lehettem ennek a világraszóló
rendezvénynek.
Egész Dénes
a Magyar Dzsembori Csapat tagja
Arnóti
Hírek
–
Arnót
Község
Önkormányzatának lapja – Kiadó: Arnót
Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kiadásért felelős: dr. Üveges István
polgármester - A lapszámhoz az információkat
gyűjtötte: Horváth Judit.
Példányszám: 900 db.- A szerkesztőség és a
kiadó címe: 3713 Arnót, Petőfi u. 120.- Tel:
46/500-740; arnot@arnot.hu

