„ Azért vagyunk a
világon, hogy
valahol otthon
legyünk benne.”
/ Tamási Áron/
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Az arnóti önkormányzat lapja
III. évfolyam 2 szám - 2012. április

Kellemes húsvéti ünnepeket kíván
községünk valamennyi lakosának,
és minden kedves olvasónknak
Arnót Község Képviselő-testülete, és
önkormányzatunk munkatársai nevében:
dr. Üveges István polgármester

Falunap május 1-jén
ESEMÉNYNAPTÁR

Ünnepeljünk együtt!

Polgármesteri tájékoztató a
kábeltévében: április 1-7.
Költészet Napja ünnepség
április 11-én
„Ovi kukkantó” április 17-én
Lomtalanítás április 20-án
Április 20.: a polgárőr egyesület
éves közgyűlése
Weöres Sándor iskolai versmondó
verseny április 20-án
Virágosítás április 21-én
Mindenkit várunk!

A képviselő-testület nevében tisztelettel
meghívjuk községünk lakosságát, aprajátnagyját a május 1-jén tartandó falunapi
programjainkra. A tavalyihoz képest
kisebb összegből kevesebb programmal
tudunk
egész
napos
szabadidős
elfoglaltságot kínálni, de talán így is
tartalmas kikapcsolódást tudunk biztosítani
az Önök részére.
Kérjük a vállalkozókat, lakosainkat, hogy
lehetőségeik
szerint
támogatni
szíveskedjenek a rendezvény megtartását.
A program:
9.00 óra – szabadtéri ökumenikus egyházi
szertartás az iskola udvarán, a négy helyi
gyülekezet szolgálattevője vezetésével
10.15-16.00 óra – virtusvetélkedő nyolc
település csapatának részvételével
12.00-16.10 – községi főzőverseny a helyi
intézmények,
egyesületek,
egyházak,
vállalkozások csapatainak részvételével
16.15-17.45 – Sajó-Hernád Környéki
Fiatal Tehetségek Dalfesztiválja (musical,

Falunap május 1-jén
40 éves az óvodánk!
Ünnepségek: május 11.
és június 1.
Június 3.:
ökumenikus megemlékezés
a 2010-es árvízi védekezésről,
és a Trianoni Emléknapról
Június 9.: községi kerékpártúra

rap, rock, stb. – hazai és külföldi slágerek,
saját szerzemények)
18.00-18.50 – Sógorok Együttes koncertje
(mulatós zene)
19.00-23.00 – retro-disco
(minden korosztálynak).

Községi főzőversenyt hirdetünk
Kik lesznek Arnót mesterszakácsai?
Önkormányzatunk
községi
szintű
főzőversenyt hirdet a május 1-jei
programok részeként a helyi intézmények,
egyesületek, egyházak, vállalkozások,
vagy akár az egy utcában élők, baráti
társaságok számára. A zsűri elnöki tisztét
Csöbör Katalin országgyűlési képviselő
látja majd el. Minden csapatnak mindenről
(főzési alapanyagok, tűzifa, edények stb.)
magának
kell
gondoskodnia,
az
önkormányzat csak a helyet biztosítja az
iskola udvarán. Jelentkezni a polgármesteri
hivatalban lehet, az eddigi visszajelzések
alapján már 7-8 csapat részvétele biztos.

Indul az elnyert 71 milliós
pályázat megvalósítása
A
2010-es
árvíz
okozta
károk
helyreállítása, és az érintett intézmények
fejlesztése céljából önkormányzatunk
sikerrel pályázott a vonatkozó Európai
Unió-s pályázaton.
A lefolytatott
közbeszerzési eljárás során a Takács és
Társa Kft. nyerte el a kivitelezés
lehetőségét. A munkálatok még áprilisban
a művelődési háznál kezdődnek. Felújítjuk
és bővítjük a polgármesteri hivatalt, a
művelődési ház vizesblokkal és ruhatárral
bővül, az orvosi rendelőn és a kultúrházon,
valamint a központi óvodánk épületén
kicseréljük a nyílászárókat és minden
ingatlannál akadály mentesítünk. Emellett
a fenti ingatlanokon a csapadékvíz
elvezetését szolgáló beruházásokra is sor
kerül. A hivatal és az orvosi rendelő
felújításának idejére az intézményeknek át
kell költöznünk másik épületbe, már most
kérjük lakosaink megértését. Az óvoda
épületén a munkálatok a nyári szünet

idején folynak majd. A pályázat írója és
menedzsere
a
NORRIA
ÉszakMagyarországi Regionális Innovációs
Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft.
Ennek az igazgató-helyettese az arnóti
evangélikus lelkész felesége, Buday-Malik
Adrienn. Neki és munkatársainak ezúttal is
megköszönjük
a
sikeres
pályázat
érdekében
végzett
szakszerű,
lelkiismeretes, precíz munkájukat.

Nehéz gazdasági év elé nézünk
A képviselő-testület hosszas egyeztetések
után a március 8-ai ülésen elfogadta az
önkormányzat 2012. évi költségvetését. A
megszorító intézkedések ellenére 56 millió
forint a tervezett forráshiány. Tavaly ez az
összeg 38 millió forintot tett ki, de az
állami támogatásnak köszönhetően nem
kényszerültünk működési hitel felvételére.
Sajnos, az önkormányzat helyi iparűzési és
gépjármű adó bevétele a válság miatt évről
évre csökken. A polgármesteri hivatal
munkatársai
már
dolgoznak
az
önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe
került önkormányzatok számára kiírt
pályázat benyújtásán. Új helyi adó
bevezetését nem tervezi a képviselőtestület.

A képviselők lemondtak a
tiszteletdíjukról
Tekintettel az önkormányzat nehéz
pénzügyi helyzetére, a képviselők folyó év
március 1-től hat hónapi időtartamra
lemondtak a képviselői tiszteletdíjukról.

Megnyerjük a 100 milliót is?
Amint arról már korábbi lapszámunkban
is írtunk, januárban önkormányzatunk
pályázatot nyújtott be egyebek mellett az
iskola előtti parkoló kiépítésére, az Arany
János utca leaszfaltozására, buszöblök
kialakítására, járdaépítésre, stb.
A pályázatunkat befogadták, a hiánypótlási
kötelezettségünknek eleget tettünk. Az
érdemi elbírálás egy-két hónapon belül
várható, bízunk a kedvező döntésben.

Húsvét, mint az ember
megújulásának ideje
A tavasz a természet megújulásának
ideje. Milyen szemet gyönyörködtető érzés
látni a friss zöld mezőt, a rügyfakadást,
amikor életre kel a természet. Ahogy a
természetnek, nekünk embereknek is
szükségünk van megújulásra, egy kis
rendrakásra az életünkben.
Tehát
itt
az
ideje,
hogy
szembenézzünk önmagunkkal, rendbe
tegyük az életünket. A régi katekizmus
tanította, és az Egyház ma is tanítja, hogy
legalább Húsvét táján nézzük át az
életünket, tegyünk rendet a benső dolgaink
között, végezzük el a szentgyónásunkat. A
mai ember inkább pszichológust keres,
annak önti ki a szívét, hogy ő adjon
tanácsot
a
belső
problémáink
megoldásához. Mégis szomorú statisztika
alakul ki, a lélekbúvárok szerint. Az
emberek kilencven százaléka állandó
stresszben
él,
ami
befolyásolja
viselkedését, családjával való kapcsolatát,
egyszóval az egész életét. Apáink,
nagyapáink idejében voltak kimondatlan
törvények,
morális
parancsok,
hagyományok, amelyek meghatározták a
mindennapjaikat, az életüket. Ide tartozott
a vallás is. Sajnos mára elvetettünk minden
szabályt, sokan kinevetik az Egyház adta
tanításokat,
lassan
kiürülnek
a
templomaink, és azt látjuk, hogy az ember
egyre nehezebben tudja megoldani a
problémáit. Sajnos szétesnek a családjaink,
gyermekeink nevelése is sok kívánnivalót
hagy maga mögött és ez mind újabb és
újabb problémákat, „stressz-helyzeteket”
teremt az életünkben.
Fontos ennek így lenni? Nem lenne
egyszerűbb kialakítani magunkban a benső
békét? Az Egyház ezt hirdeti kétezer éve.
Ilyenkor Húsvét táján fokozottabban
felhívja az emberek figyelmét arra, hogy
van oka és lehetősége mindenkinek arra,
hogy boldog legyen. Nem kell más hozzá,
csak rendet rakni az életemben, amit
elrontottam helyrehozni.

Sokszor csodálkozom azon, hogy minden
kor embere kutatta és kereste, hogy hogyan
lehetne boldog az élete, és mégis nagyon
sokan a boldogtalanságot, békétlenséget
választják.
-Olyan nagy szégyen talán, hogy
bocsánatot kérek a haragosomtól?
-Nem
egyszerűbb
megbocsátani
mindenkinek, hisz mi magunk is állandó
megbocsátásra szorulunk?
A megújuláshoz, újrakezdéshez mindez
nélkülözhetetlen. Így és csak így
alakíthatod ki magadban a boldogságra
való képességet, hiszen Isten számára
amikor
megteremtett
ez
volt
a
legfontosabb. Ő azért teremtett, alkotott
meg téged, hogy boldog legyél, és Ő ehhez
minden segítséget megad, neked csak el
kell fogadnod. Ő életre hív. Ezt ünnepli az
Egyház húsvétkor! Legyőzte a halált és
meghívott az életre amely valóban boldog
lehet már itt a földön is.
Ehhez azonban valamire szükségünk van:
nem felejthetjük el, hogy csak az
tapasztalhat meg valamit a Feltámadás
öröméből, aki „meghalt” önmagának, nem
a saját akaratára hanem a mellette élőre
figyel. Az egész emberi élet arról kellene,
hogy szóljon, hogy boldoggá tegyünk
másokat. Aki csak a saját boldogságára
törekszik azt gőgös embernek nevezzük. A
lélektan is azt tanítja, - csak megjegyzem,
hogy az Egyház és maga Jézus is ezt tartja
a legfontosabbnak -, hogy az ember a
másikban teljesedhet ki, saját boldogságát
akkor éri el, ha mást akar boldoggá tenni.
Ezeket a gondolatokat szerettem volna
megosztani minden kedves hívemmel. Az
idén lesz első éve, hogy ide helyezett az
Érsek Atya, és most, hogy lehetőséget
kaptam arra, hogy a falu-újságban írhatok,
ezért szeretnék még egy kis ajándékot
átadni minden olvasómnak. Ezek a
gondolatok nem tőlem származnak én is
kaptam, ezért ha valakinek ismerős attól
elnézést
kérek.
Kérek
mindenkit:
Próbáljátok megtenni és biztos, hogy
boldogabbak lesztek!

Nem könnyű
- Bocsánatot kérni
- Újra kezdeni
- Elfogadni a tanácsot
- Bevallani a tévedéseket
- Szembeszállni egy gúnyos mosollyal
- Jótékony célra adni
- Állandóan próbálni – próbálni
- Gondoskodónak lenni másról
- Kikerülni a tévedéseket
- Tanulni a tévedésekből
- Felejteni és megbocsátani
- Gondolkodni és utána cselekedni
- A kicsiből a legnagyobbat csinálni
- Visszatartani az indulatokat
- Felismerni a saját tévedésünket
- Felismerni a jót ami előttünk van.
De megéri!!!
Így kívánok mindenkinek szép és boldog
Húsvétot és egészséget, Isten áldását a
munkához.
Ernő atya
(A szerző Zajacz Ernő, Felsőzsolca és
Arnót római katolikus plébánosa)

Húsvéti misék és
istentiszteletek
Görög katolikus
Nagyhétfő, Nagykedd, Nagyszerda: 18.00 Előszenteltek Liturgiája
Nagycsütörtök: 18.00 – Vecsernye Szent
Bazil
Liturgiájával;
Kínszenvedési
evangéliumok
Nagypéntek: 9.00 – Királyi imaórák;
18.00 – Sírbatételi vecsernye
Nagyszombat: 7.00 – Jeruzsálemi Utrenye;
18.00
–
Vecsernye
Szent
Bazil
Liturgiájával
Húsvét vasárnap: 5.00 – Feltámadási
szertartás; 9.30 – Szent Liturgia;
Pászkaszentelés; 16.00 – vecsernye
Húsvét hétfő: 9.30 – Szent Liturgia; 16.00
– vecsernye
Húsvét kedd: 8.45 – Utrenye ; 9.30 – Szent
Liturgia; 16.00 – vecsernye

Római katolikus
Nagycsütörtök: 16.00 óra
Nagypéntek:
16.00 óra
Nagyszombat: 16.00 óra
Húsvét vasárnap: ½ 12 óra
Húsvét hétfő:
½ 10 óra
Evangélikus
Április 1. Virágvasárnap 1/2 11-kor
istentisztelet
gyermekekkel
Április 5. Nagycsütörtök, este 6 óra,
Nagycsütörtök
esti
áhítat
Április 6. Nagypéntek 1/2 11, istentisztelet,
passióolvasás
Április 8. Húsvétvasárnap 9!!! óra,
úrvacsorás
istentisztelet
Április 9. Húsvéthétfő 1/2 11, úrvacsorás
istentisztelet
Református
Nagypéntek: 16.30 óra
Húsvét vasárnap: 12.00 óra Úrvacsorás
istentisztelet
Húsvét hétfő: 12.00 óra.

Költészet Napja ünnepség
április 11-én
Tisztelettel
meghívjuk
községünk
lakosságát a 2012. április 11-én (szerdán)
18.00 órai kezdettel az „Eljöhetnél
hozzám!” című, az arnóti általános iskola
aulájában tartandó Költészet Nap-i
előadásunkra, amelyet az iskola színjátszó
csoportja ad elő Horváth Judit vezetésével.
A darab John Lawson azonos című
regényéből került átírásra. Az előadással
szeretnénk megmutatkozni a környező
iskolákban is, hogy gyakorlottan és
magabiztosan indulhassunk a május 5-én
tartandó
Weöres
Sándor
Országos
Gyermekszínjátszó Találkozón.
Ugyanezen a napon, április 11-én,
rendhagyóan, a Sajópálfaláról 11.00
órakor, valamint a Miskolcról 12.00 órakor
induló buszjáraton megzenésített versek
hangzanak el az utazóközönség számára,
mellyel szintén a Költészet Napjára
kívánunk emlékezni.
Ezt a műsort rögzíti és sugározza az MR6
Rádió miskolci stúdiója is.

Ingyenes földhasználat
Összesen 12 család igényelt 700 m2 –es
földterület térítésmentesen konyhakerti
növények termesztésére, valamennyien
Dankó
Pista
utcai
lakosok.
Az
önkormányzati tulajdonban lévő ún.
pedagógusföldön történő gazdálkodáshoz
az önkormányzat csak a területet biztosítja
ingyenesen, sem vetőmagot, sem gépi
eszközöket nem tud adni a műveléshez.

Közmunkásainkkal burgonyát
termesztenénk a konyhánkra
A Miskolci Többcélú Kistérségi Társulás
tagjaként önkormányzatunk pályázott az
önkormányzati konyhára két hektáron
történő
burgonyatermesztés
céljából,
közfoglalkoztatás keretében 22 főt
kívánunk alkalmazni. Ez a pályázat 100 %os támogatottságú, sőt vetőmagot és
munkaeszközöket is biztosít hozzá a
minisztérium. Sajnos, a pályázat elbírálása
lapzártánkig nem történt meg, bízunk a
mielőbbi és kedvező döntésben.

Orosz Ferenc a közbiztonsági
referensünk
A katasztrófavédelemről szóló törvényben
új elemként jelenik meg a közbiztonsági
referens személye, aki teljes körűen segíti a
polgármestert
a
katasztrófavédelmi
feladatok ellátásában, a felkészülés, a
védekezés és helyreállítás időszakában
egyaránt.
Dr. Üveges István polgármester Orosz
Ferenc nyugalmazott rendőrtisztet, az
Arnóti Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó
Egyesület elnökét kérte fel a feladat
ellátására, aki elvállalta a megbízatást.

Polgárőreink éves közgyűlése
Április 20-án, pénteken, este 6 órai
kezdettel tartja a polgárőr egyesület az
éves közgyűlését az általános iskolában,
ahol Orosz Ferenc elnök ismerteti az
elmúlt egy év fontosabb történéseit,
felvázolja a közeljövő terveit.

Nem épül kerékpárút
Felsőzsolca és Arnót között
A felsőzsolcai önkormányzat által beadott
pályázatot elutasították forráshiány miatt,
így sajnos valószínűleg a közeljövőben
nem épül kerékpárút a két település között.
A pályázat tartaléklistára került, ha a
nyertes pályázó esetleg nem valósítaná
meg a projektjét, akkor jöhetne szóba a mi
utunk. Önkormányzatunk a zsolcai
önkormányzattal, illetve az ipari parkban
lévő vállalkozásokkal együttműködve
keresi annak lehetőségét, hogy megoldást
találjunk a bekötőúton a rendkívül
balesetveszélyes gyalogos és kerékpáros
közlekedés megoldására.

Pályázunk az iskolai könyvtár
informatikai fejlesztésére
Önkormányzatunk pályázata több mint 5
millió forint megszerzésére irányul, önrészt
ez a pályázat nem igényel, 100 %-os
támogatottságú. Sikeres pályázás esetén
számítógépek, fax, fénymásoló és egyéb
informatikai eszközök vásárolhatók majd.

Tavaszi focisorsolás
04.08.
Arnót – Borsodszirák
04.15.
Arnót – Sajószöged
04.21.
Ónod – Arnót
04.28.
Bükkszentkereszt- Arnót
05.06.
Arnót – Sajólád
Sajólád visszalépett!

16.30
17.00
17.00
17.00
17.00

v
v
s
s
v

05.13.
05.20.
05.27.
06.03.
06.10.

17.00
17.00
17.00
17.00
17.00

v
v
v
v
v

Bőcs – Arnót
Arnót – HOLCIM
Borsodszirák – Arnót
Sajószöged – Arnót
Arnót – Ónod

Első osztályosok beiratkozása
A 2012/2013. tanévben tankötelezetté váló
óvodás gyermekek beíratását 2012. április
12-13-án 7.30 órától-17.00 óráig tartjuk.
Helye: az iskola titkársága.

Virágosítsunk együtt
április 21-én!
Önkormányzatunk idén is társadalmi
munkára várja községünk lakóit a
közterületeken
történő
virágültetés
céljából. Találkozó a polgármesteri hivatal
előtt 9 órakor. A munka végeztével
közösen elfogyasztandó egytányér étellel
köszönjük meg a segítséget.
Ugyanezen a napon az általános
iskolásaink tavaszi nagytakarítást végeznek
a
faluban,
a
téli
hónapokban
felhalmozódott szemetet, hulladékot szedik
össze.

Szemétszállítás: a tavalyi áron
Idézet a hulladékgazdálkodásról szóló
2000. évi XLIII. törvényből:
„57.§.
(1)
A
hulladékkezelési
közszolgáltatási díj legmagasabb mértéke
2012. évben nem haladhatja meg a
települési önkormányzat képviselő-testülete
által rendeletben 2011. évre megállapított
hulladékkezelési
közszolgáltatási
díj
legmagasabb mértékét.”
A törvényi módosításra a januári testületi
ülésen dr. Molnár Imre képviselő úr is
felhívta a figyelmet. Az első negyedévben
érvényesített 5 %-os emelés a második
negyedévben kompenzálásra került. A
harmadik negyedévtől, júliustól a 60 literes
edény ára 3055 Ft, a 120 literesé 5530 Ft.

Lomtalanítás 20-án
A Cirkont Rt. tájékoztatása alapján
értesítjük a T. Lakosságot, hogy 2012.
április 20-án ( pénteken ) reggel 7 órától
lomtalanítási akciót szervez. A már
hagyományossá váló akció keretében a
háztartásokban feleslegessé vált tárgyakat
díjtalanul szállítja el a CIRKONT Zrt.
Ennek megfelelően szíveskedjenek az
elvitelre szánt dolgokat kihelyezni a kuka
mellé.
Nem kerülnek elszállításra az alábbi
tárgyak.

mezőgazdasági és egyéb szerves
hulladékok
- veszélyes és mérgező anyagok (
akkumulátor, gumiabroncs, pala,
hűtőszekrény TV, lakk, ragasztó,
növényvédő-szer, illetve kannái
stb.)
- föld és építési és bontási hulladék
- kommunális hulladék.
Ezeknek az elszállítása és ártalmatlanításra
történő átadása a tulajdonos kötelessége az
ártalmatlanításra jogosult cég felé.
-

„Ovi kukkantó” április 17-én
A Dózsa György utcai óvodánkba fél öttől
a leendő óvodás gyermekeket várják
játszóházas összejövetelre. A beíratásra
május 2-án, 3-án, és 4-én kerül sor.

Fát ültettek ballagó iskolásaink
Április 4-én a 8. osztályos tanulóink és
osztályfőnöke hagyományteremtő céllal fát
ültettek a településünk Miskolc felőli
elején, a helység-név tábla melletti
fasorhoz kapcsolódóan.
Az ültetés előtt községünk lakója, LaskóKuthi Adrienn, mint a miskolci Holocén
Természetvédelmi
Egyesület
környezetnevelési szakembere rendhagyó
biológia óra keretében tartott előadást a
környezettudatos szemléletről.

Második a sakkcsapatunk
A Luhály Attila vezette arnóti négyfős
sakkcsapatunk,- melynek tagjai voltak
iskolánk 8. osztályos tanulói is, név
szerint: Földvári Ákos, Sipos Zoltán, Orosz
Péter- 2. helyezést érte el a március 31-én
Mályiban
megrendezett
I.
Pepita
mikrotérségi sakkbajnokságon, ahol egy
nemzetközi sakkmesterrel is játszhattak
szimultánt a versenyzők.
Az összes versenyző közül Luhály Attila
„bírta a legtovább”, ő játszott a legtöbb
időt a nemzetközi sakkmesterrel.

Iskolai hírek
Márciusban lebonyolítottuk az alsó
tagozatosok
házi nyelvtan- helyesírás
versenyét, melynek eredménye:
1.osztály
I.
helyezett:Kővári
Benjámin, II. hely:Szőgyi Lili, III. hely:
Körmömdi Boglárka
2.oszt. I.helyezett Nagy Laura, II.helyezett
Csáki Gergely, III.helyezett Uher Lívia
3.oszt.: I hely. Kundrák Ádám, II. hely.
Nagy Zsuzsa, III. Kolumbán Viktória
4. oszt.:I hely. Antal Áron, II.hely Dimény
Tamara, III.hely: Bordás Dávid.
Az alsó tagozatos matematika verseny
március 19-én került megrendezésre,
melynek eredménye később derül ki. A
versenyek második fordulójára március
végén Ongán került sor, eredménye: 4.
helyezett: Kundrák Ádám 3. osztály, 13.
helyezett Antal Áron 4. osztály.
„A rigó énekeljen”
Hatodik osztályos tanulóink több fordulós
Kárpát-medencei
Környezetvédelmi
Csapatversenyen vesznek részt, Nagyné
Stefura Éva tanárnő segítségével, olyan
nagy sikerrel, hogy iskolánk csapata
tovább jutott az április 25-26-án
rendezendő döntőbe, Nyíregyházára. A
csapat tagjai: Bialkó Fruzsina, Gulyás
Martin, Körmöndi Dániel, Nagy Kristóf.
Versmondó verseny
Idén iskolánkban ismét megrendezésre
kerül a hagyományos Weöres Sándor
versmondó verseny 2012. április 20-án,
melyen a környező települések általános
iskolás tanulói is részt vesznek.
Arnóti csillag
Kollár Ábel 8. osztályos tanulónk a fiatal
Sign együttes tagjaként sikeresen szerepelt
a
Csillag
Születik
tehetségkutató
versenyen, ahol a szakmai zsűri tagjai
további zenélésre bíztatták a tehetséges
fiatalokat.
Zenei emlékverseny
A
látássérülteket
oktató
iskolák
hagyományainak megfelelően 2012. május

8-án rendezik meg a Látássérült Fiatalok
XI. Országos „Lukin Lászlóné Horváth
Eszter”
Zenei
Emlékversenyét,
Budapesten. Ének kategóriában indul a
versenyen Balogh Zoé 2. osztályos
tanulónk.
Hittan verseny
Diákjaink Felsőzsolcán a görög katolikus
hittanverseny kerületi fordulóján adtak
számot tudásukról, március 24-én, a csapat
második helyezést ért el. Versenyzők:
Kárpáti Diána, Bencze Balázs, Szőgyi
Róbert
Március 15.
Nemzeti ünnepünkről a megemlékezést
2012. március 14-én tartottuk meg az
iskolában. A Horvát Judit által összeállított
nagyon szép műsort a 6. osztályosok adták,
közreműködött Balogh Zoé, az énekkar és
az iskola néptánc csoportja.

Vérvétel az orvosi rendelőben
Minden szerdán 7.00 és 8.00 között
vérvétel az I. számú rendelőben. Beutalót a
vérvételkor készítjük. (Csak a saját
javaslatunk alapján veszünk vért.) A
leleltet 1 vagy 2 nap múlva a rendelőben –
értékeléssel és javaslattal – megkaphatják.
Dr. Molnár Imre, az Ön Családorvosa

Egészségügyi felvilágosító műsor
Községünk két háziorvosa, dr. Bobula
Zsuzsanna
és
dr.
Molnár
Imre
közreműködésével
a
kábeltévében
felvilágosító beszélgetéseket láthatnaknézhetnek lakosaink az egészségügyről, az
aktuális betegségekről, az orvoshoz
fordulás főbb tudnivalóiról. A vetítés
pontos időpontja a kábeltévében olvasható
majd.

Folytatódik a lovas oktatás
A tavaly sikeresen beindult lovas-oktatás
idén is folytatódik. Előzetesen egyeztetni
és jelentkezni Horváth Juditnál, a 20/ 46025-57-es telefonszámon lehet.

40 éves az óvodánk!
Ünnepségek: május 11. és június 1.
Az óvoda vezetősége tisztelettel várja a
volt óvodásokat és a korábbi óvodai
dolgozókat, továbbá községünk lakosságát
a rendezvényekre. Az óvoda vezetősége
kéri a helyi vállalkozókat, lakosainkat,
hogy lehetőségeik szerint az ünnepség
megtartását támogatni szíveskedjenek. A
részletes
programokról
később
tájékoztatjuk lakosainkat.

Községi kerékpártúra június 9-én
A tavalyi edelényi kerékpártúra sikerén
felbuzdulva, idén déli irányba hirdetünk
községi szintű túralehetőséget lakosaink
számára. Felsőzsolca, Sajólád, Ónod, Muhi
és
Köröm
nevezetességeivel
ismerkedhetünk meg, az ónodi várnál
szalonnasütést
is
tervezünk.
A
belépőjegyek árát és a szalonnasütés
költségeit a túrázóknak kell állniuk.
Indulás: június 9-én, szombaton, 9.00
órakor, az iskola elől. Túravezető: Egész
Emil és felesége, Egészné Sós Erika.

Pályázat a mélyszegénységben élők
képzésére
Önkormányzatunk
–
kilenc
másik
önkormányzattal együtt – sikerrel vett részt
a mélyszegénységben élők képzését
szolgáló Európai Unió-s pályázaton.
Arnótról is érdemben hét-nyolc, hátrányos
helyzetű család vehet majd részt a
foglalkozásokon. A pályázat önrészt nem
igényel, a megvalósítása önkormányzatunk
költségvetését egyáltalán nem terheli. A
pályázat részletes ismertetésére április 13án iskolánk könyvtárában kerül sor.

Tartsuk be a tűzgyújtási tilalmat!
Kérjük, hogy a rendkívüli száraz időjárás
miatt az egész országra elrendelt
tűzgyújtási tilalmat településünkön is
tartsuk be! Sajnos, április 2-án Arnótra is
ki kellett vonulniuk a hivatásos
tűzoltóknak.

Ajánljuk fel adónk 1 %-át!
Kérjük az adófizető lakosainkat, hogy
adójuk 1%-át az alábbi önkormányzati
kötődésű alapítványok valamelyikének
felajánlani szíveskedjenek:
1. az „Arnóti Óvisokért” Alapítvány
Arnót, Dózsa Gy.u.1.,
adószám:18411326-1-05
2. Alapítvány a
Weöres Sándor
Általános Iskola diákjaiért
Arnót, Alkotmány u. 1.,
adószám: 18415856-1-05.

Kértük a főút aszfaltozását
Önkormányzatunk nyolc pontból, nyolc
kérésből álló levelet írt a megyei
közútkezelő cég vezetőségéhez, amelyben
többek között az aktuális kátyúzás mellett
kértük a főutunk teljes újraaszfaltozását és
az átmenő kamion- és nehézgépjármű
forgalom kitiltását.
Szóbeli egyeztetés már történt, de választ a
levelünkre lapzártáig nem kaptunk.

Polgármesteri tájékoztatók

Április

első hét napján, esténként 20.00
órai kezdettel a helyi kábeltévében
polgármesteri tájékoztatót nézhetnekhallhatnak lakosaink az előző hónapok
főbb önkormányzati eseményeiről. A
következő felvételt július első hét napján
sugározzuk.

Újra Bodnár Katalin a jegyző
A közel kettő éves gyermekgondozási
szabadsága után március 1-től újból
munkába állt községünk jegyzője.
Arnóti
Hírek
–
Arnót
Község
Önkormányzatának lapja – Kiadó: Arnót
Község Önkormányzat Képviselő-testülete
- Kiadásért felelős, írta és szerkesztette:
dr. Üveges István polgármester Példányszám: 900 db – A szerkesztőség és
a kiadó címe: 3713 Arnót, Petőfi u. 120.Tel: 46/500-740.; arnot@arnot.hu

