„ Azért vagyunk a
világon, hogy
valahol otthon
legyünk benne.”
/ Tamási Áron/
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Településőrség mindenkiért
Önkormányzatunk március közepétől
közfoglalkoztatottakból
álló
6
fős
településőrséget működtet, amelynek tagjai
éjszakánként kerékpárral járják községünk
utcáit, szolgálva lakosaink élet, - személy,
- és vagyonbiztonságát. Reméljük, hogy
ezen új konkrét önkormányzati intézkedés
hatására csökken településünkön a
betörések,
lopások
és
egyéb
bűncselekmények száma.

Indulhat az újabb
megnyert pályázat megvalósítása
Önkormányzatunk tavaly sikerrel vett részt
egy
Európai
Unió-s,
kisléptékű
településfejlesztés elnevezésű pályázaton,
ennek a megvalósítása a következő
hónapokban megkezdődik. A közel 68
millió forint összértékű pályázat célja az
Arany János utca és a Wass Albert
Emlékmű mögötti útszakasz aszfaltozása, a
főutcai buszöblök rendbetétele, járdaépítés,
valamint a művelődési ház külső-belső
felújítása és egy új szárnnyal történő
bővítése, valamint parkolók kialakítása.

A főút kátyúzásáról,
aszfaltozásáról
Februárban
lakossági
szórólapon
tájékoztattuk Önöket a Magyar Közút B.A.-Z. Megyei Igazgatósága által önkormányzatunknak megküldött válaszlevélről.
Ebben
részletesen
leírták,
hogy
természetesen ismerik és átérzik a főutunk
minősíthetetlen állapota miatti gondunkat.
A tartós kátyúzás elvégzéséig türelmet és
megértést kérnek, hiszen meleg-aszfalttal
csak a tavaszi időjárás beköszönte után
tudnak dolgozni. A főutunk teljes
újraaszfaltozásáról
pedig
a
polgármesternek címzett levélben ezt írták:
„Információi helyesek, a teljes Arnót
átkelési szakasz, valamint Arnót és a 3.
számú főút közötti szakasz szerepel a 2013.
évi
nagyfelületű
burkolatjavításokat
tartalmazó útpénztárból finanszírozandó
felújítások listájában.”
Ez azt jelenti, hogy ha a közútkezelő
finanszírozása lehetővé teszi, ebben az
évben végre megoldódhat a főutunkon a
közlekedés gondja. Önkormányzatunk
tartja a kapcsolatot a közútkezelővel,
erőteljesen lobbizunk minden szóba jöhető
fórumon azért, hogy végre Arnóton is jó,
kátyúmentes úton járhassunk.

Bárki használhatja
az új községi teleházat
Servergéppel, monitorral összekötött
számítógépekkel, laptoppal, könyvtári és
irodai
szoftverekkel,
valamint
multifunkciós nyomtatóval gazdagodott
iskolánk könyvtára, amely községi
teleházként is szolgál a jövőben.
Február 21-én került sor az EU-s forrásból
megvalósult, 100 %-os támogatottságú,
önkormányzati önerő nélküli TIOP-os, öt
és fél millió forint összértékű pályázat
átadási ünnepségére. Az általános iskola
színjátszó csoportjának műsorát és dr.
Üveges István polgármester köszöntőjét
követően a pályázat lényegét a pályázatíró

cég képviseletében Plávenszki László,
valamint iskolaigazgatónk Tőzsér László
mint projectmenedzser ismertette.
Az informatikai eszközöket a tanulóifjúság
jelenlévő képviselőinek Csöbör Katalin
országgyűlési
képviselő
adta
át
használatra. A helyi képviselő-testület
tavaly átadta az államnak az iskola
működtetését, így az új informatikai
eszközök tulajdonosa az önkormányzat,
működtetője
az
Klebelsberg
Intézményfenntartó
Központ,
„haszonélvezője” az arnóti diákság és a
lakosság.
A teleház nyitva tartása:
Hétfőtől- péntekig: 8:00-12:00
14:00-18:00
Szolgáltatási díjak:
Internet használat: az első 60 perc
ingyenes, majd minden megkezdett 30
perc: 100 Ft. Fénymásolás , nyomtatás
(fekete-fehér) : A4-es méret: 10Ft/oldal.
Scannelés : ingyenes.

Felnőtt néptánc klub alakult
Megkezdte munkáját az arnóti néptánc
csoport, amelynek vezetője Bárdos
Zsuzsanna, a miskolci Szinvavölgyi
Néptánc Műhely tánckari asszisztense, az
M1 Televízió Fölszállott a páva című
műsorának középdöntőjébe jutott táncosa.
A másfél órás összejövetelekre, próbákra
kedd esténként 20.00 órakor az iskolában
kerül
sor.
További
érdeklődők
jelentkezését
is
várják,
főleg
a
középiskolások, fiatalok, felnőttek köréből.
A belépődíj havi 1200 forint, amely négy
alkalmat foglal magában.

Folytatódik a lovas-oktatás
Első megbeszélés: 2013. április 3. (szerda)
16 óra. Helye: iskolai sportpályán,
Szakács László "Tata" minősített lovasoktató vezetésével. A Tata Lovas-udvarról
bővebb
tájékoztatás
a
http://www.tatalovasudvar.atw.hu címen
olvasható. Jelentkezni lehet Horváth
Juditnál, a 46/504-160 telefonszámon.

A kóbor kutyákról
Lakosaink
közül
bizonyára
sokan
szembesültek az elmúlt hónapokban az
utcákon, a közterületen fel-feltűnő kóborló
kutyák, falkák látványával. Nem kellemes
élmény velük találkozni, sem gyalogosan,
sem kerékpárosan, sem gépjárművel. Az
esetleges támadás, harapás, gázolás
veszélye miatti félelem mindannyiunkon
úrrá lesz.
Miért nem intézkedett ebben az ügyben
azonnal az önkormányzat? – tehető fel a
jogos kérdés, még akkor is, ha ez nemcsak
arnóti gond, hiszen szinte minden
településen fel-feltűnnek a kóbor kutyák.
Azt tudnunk kell, hogy egy kutya
szabályos elvitele (befogása, állatorvosi
vizsgálata, stb.) darabonként több mint 20
ezer
forintjába
kerül
az
önkormányzatoknak. Így például öt kutya
elvitele kapásból 100 ezer forintot tesz ki.
Az persze nézőpont kérdése, hogy ez az
összeg sok-e, vagy sem. Az viszont tény, a
téli hónapokban hosszú-hosszú napokon,
sőt heteken át előfordult, hogy a megye
összes állatmenhelyén egyetlen szabad
hely sem volt, azokban az időkben annyira
elszaporodtak a településeken a kóbor
kutyák. (Hallottam olyan településről, ahol
a polgármester szobájába vitték be a
kutyákat a feldühödött lakosok.) Arnót
vonatkozásában tudni kell azt is, hogy a
Petőfi utcán kóborló állatok többsége
éjjelente a Felsőzsolca közigazgatási
területéhez tartozó, de településünkhöz
közel
lévő
állattartó
telep
vonzáskörzetében húzza meg magát. Ezek
a kutyák „csak” napközben „portyáznak”,
keresik
az
élelmet
nálunk.
Önkormányzatunk
több
alkalommal
megkereste Felsőzsolca Önkormányzatát,
hogy találjunk közösen megoldást a
problémára. Nem akartam felvállalni azt,
hogy a zsolcai területről át-átjövő kutyák
elszállíttatási költségét kizárólag az arnóti
önkormányzat állja. Sajnos, a zsolcai
képviselő-testület elzárkózott még a
kompromisszumos megoldástól is. Tény:
amíg ezek az egyeztetések folytak, amíg a

zsolcai testület nem hozta meg a döntését,
a kutyák be-bejártak településünkre. Arra
is volt példa, hogy lakossági bejelentés
alapján kihívtuk a sintéreket, ők viszonylag
hamar ki is jöttek Miskolcról, ám amikorra
a konkrét összefogásra került volna sor, az
állatok eltűntek, már a nyomukat sem
lehetett látni. Két alkalommal sikerrel
jártak a sintérek az elmúlt hetekben,
összesen hét darab kutyát tudtak befogni.
Ezúttal is tisztelettel kérem Önöket,
lakosainkat, hogy jelezzék a hivatal felé,
ha bárhol kóbor kutyát látnak. Lehetőleg
próbálják jól körülhatárolni, hogy hol
látták, merre lehet a „tanyája”, hiszen a
később, a sok munkájuk miatt esetleg csak
hosszú napok múlva kiérkező sintérek csak
így lehetnek eredményesek.
Önkormányzatunk átérzi a kóbor kutyák
által okozott lakossági gondot, de a
megoldás, a kutyák szabályos elvitele,
sokszor nem rajtunk múlik.
dr. Üveges István polgármester

Az iskolánk az államé,
a konyha a miénk
A képviselő-testület határozata értelmében
az általános iskolánk működtetési jogát az
állam vette át 2013. január 1-től. A
változtatást
leginkább
az
iskolai
finanszírozás megváltozása indokolta. Az
Arnót nagyságú települések szinte
mindegyike meghozta ezt a döntést. Az
átadás iskolánk mindennapi életében, a
tanári kar összetételében lényeges változást
nem okozott. Az épület tulajdonosa
továbbra is az önkormányzat, működtetője
a
Klebelsberg
Intézményfenntartó
Központ. Ebből az is következik, hogy ha a
jövőben bárki bármilyen rendezvényt
szeretne tartani az iskolában, ennek a
bérleti díját a miskolci tankerületi
felügyelőség állapítja meg. Ilyen ügyekben
közvetlenül az iskola vezetőségéhez kell
fordulni.
A konyha fenntartója továbbra is az
önkormányzat, ezen a területen nincs
változás.

Megszüntettük az iskolai
fűtési szerződést
Az önkormányzat régi vezetése 2005-ben
12 évre szóló szerződést kötött az iskolai
fűtés korszerűsítése, működtetése céljából.
A kazánok megvásárlása, folyamatos
karbantartása akkor nem járt kiadással az
önkormányzatnak, de a szerződés a
tényleges gáz-fogyasztáson felül havonta
magas összegű hőszolgáltatási díj fizetési
kötelezettséget írt elő. Tizenkét év után a
kazánok átkerültek volna önkormányzati
tulajdonba. A hőszolgáltatási díj 2005-ben
havi 314.500 forintot + áfa, 2011-ben havi
748.311 forintot, 2012-ben havi 789.935
forintot tett ki. Ez 2011-ben összesen
8.979.732 forint, tavaly, a 2012. évben
összesen 9 millió 479 ezer 220 forint
fizetési
kötelezettséget
jelentett
önkormányzatunknak,
a
mindenkori
tényleges gázfogyasztás díján felül. . Ha a
takarékos gazdálkodás jegyében nem
törekszünk a szerződés felmondására, a
még 5 éven át, 2017-ig fennálló
szerződésünk értelmében több mint 47
millió forint hőszolgáltatási díjat kellett
volna kifizetnie önkorrmányzatunknak. Ez
a mindenkori infláció összegével együtt
elérte volna az 50 millió forintot. A
képviselő-testületünk úgy döntött, hogy
megválik ettől a szerződéstől, egy
összegben
kifizeti
a
szerződés
megszüntetéséhez szükséges 10 millió 479
ezer 220 forintot. Erre a fedezetet a tavaly
év végén elnyert közel 28 millió forintos
minisztériumi
támogatásból
tudtuk
kigazdálkodni. Igaz, ezt az összeget más
kötelező önkormányzati feladatra (például
utak kátyúzása, kerékpárút építés, stb.) is
felhasználhatta volna önkormányzatunk.

28 millió forint támogatás
Tavaly önkormányzatunk közel 42 millió
forráshiánnyal kezdte meg az évet.
Gazdálkodási szempontból voltak nehéz
hetek, hónapok az év során, az év végén az
önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe
került
önkormányzatok
támogatásán
(önhiki) elnyert közel 28 millió forintos

összeg nagymértékben hozzájárult a
fizetőképesség megőrzéséhez, a számlák
kiegyenlítéséhez. Az arnóti önkormányzat
ezen a fenti jogcímen ilyen nagy összegű
egyszeri támogatásban az elmúlt bő 20 év
alatt soha nem részsült.

Szociális földosztás – újra
Az önkormányzat a tavalyi évhez
hasonlóan az idén is meghirdeti a
rászorultak részére a szociális földosztási
programját. A családok egyenként 700 m2es területet igényelhetnek, térítésmentesen,
konyhakerti növények termesztésére.
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.
Ebben az évben az előzetes igényfelmérés
alapján eddig 26 család jelezte a
földművelési szándékát. (Tavaly összesen
15 család igényelt földterületet, szinte
valamennyien Dankó Pista utcai lakosok.)
A szociális rászorultak a polgármesteri
hivatalban érdeklődhetnek a részletek iránt.

Az állam átvállalta az
önkormányzat hiteltartozását
Az állam az önkormányzatok egész
országra kiterjedő adósságkonszolidációja
keretében önkormányzatunktól is átvállalta
a múlt év végén a hitelállomány és annak
kamatai kifizetését. A hitel összege
25.608.205 forint volt, a kamat 508.870
forint.

Tűzifaosztás – szociális alapon
A Belügyminisztérium támogatása alapján
településünkön 50 család kapott egyenként
fél-fél köbméter tűzifát január végén. A
vonatkozó jogszabály csak az aktív korúak
ellátásában
és
a
lakásfenntartási
támogatásban részesülők részére tette
lehetővé a tűzifa osztását. A szállítás
költségét és a családonként kétezer forintos
saját hozzájárulást az önkormányzat a
Szociális Bizottság döntése alapján az éves
segélykerete terhére biztosította. Így a
tűzifaosztás önkormányzatunknak többletkiadással nem járt együtt.

A közüzemi díjakról
A
vízdíj,
szemétdíj,
szennyvízdíj
mértékének megállapítása 2013. január 1től nem önkormányzati, hanem állami
hatáskör. Így a konkrét díjtételek
meghatározására
önkormányzatunknak
semmilyen ráhatása nincs.
Szemétszállítási díj
Az áremelés mértéke a törvény által előírt
4,2 %-os emelésben realizálódott.
Így a 120 literes kukaedényre 394 Ft+
ÁFA az ürítés díja, amely a 500 Ft bruttó
árat figyelembe véve havonta 2166 Ft díjat
jelent.
A 60 l-es edényre vonatkozó ürítési
lehetőség, ez havonta 1170 Ft –ba kerül.
A 60 l-es szabványos kukaedényt
a
Cirkont Zrt-nél is be lehet szerezni. Ezt a
méretű kukát nem mindenki veheti
igénybe, csak a lakcímnyilvántartás alapján
a lakóingatlanban egyedül élő, illetve
nyugdíjas korú házaspárok, valamint
nyugdíjas korú élettársak. Szemeteszsákot
bruttó 372 Ft-os egységáron lehet
vásárolni. Ezt a szemetes kuka mellé lehet
kihelyezni, tehát nem helyette kell
alkalmazni.A szemétszállítás igénybevétele
kötelező.
A tavalyi év végével lejárt a Cirkont Zrt.vel kötött 10 éves szemétszállítási
szerződés. Önkormányzatunk meghirdette
és lefolytatta az új szerződés megkötésére
vonatkozó közbeszerzési pályázatot. A
nyilvános felhívásra egyetlen cég, a
Cirkont Zrt. jelentkezett, az újabb 10 évre
szóló szerződés megkötésre került.
Önkormányzati bérlakás
Ez nem emelkedett, a 2013. évre is 760
Ft/m2 a bérleti díj.
A szociális étkeztetés térítési díja
2013. január 1-től
- akinek a családjában az egy főre jutó
jövedelem
nem
haladja
meg
a
nyugdíjminimum 150%-át, 280 Ft/ az ebéd
ára,

- akinek jövedelme a nyugdíjminimum
150-300 %-a között van, annak 350 Ft-ba
kerül az ebéd,
- akinek jövedelme a nyugdíjminimum 300
%-a fölött van, annak 455 Ft az ebéd ára.
Az egyedül élők a fenti térítési díjból 20 %
kedvezményben részesülnek.
A lakossági vendégebéd ára: 755 Ft/adag.
Talajterhelési díj
A talajterhelési díj alapja a szolgáltatott,
vagy egyedi vízbeszerzés esetén a méréssel
igazolt, felhasznált, illetve
mérési
lehetőség hiányában az átalány alapján
meghatározott víz mennyisége, csökkentve
a külön jogszabály szerinti locsolási célú
felhasználásra
figyelembe
vett
víz
mennyiségével. Az átalány mértéke 0,5
m3/fő/hó vízfogyasztás. A talajterhelési díj
megfizetése alól 94,5 %-os mentességet
élvez az a kibocsátó, akinek a családjában
az egy főre jutó jövedelem nem haladja
meg a mindenkori nyugdíjminimum
négyszeresét. A képviselő- testület a 65.
életévét betöltő kibocsátó magánszemély
részére talaj-terhelési díj mentességet
biztosít a betöltést követő év január 1-től.
Az a kibocsátó, aki 2012. február 1-ig a
rendelkezésre álló szennyvízhálózatra
rácsatlakozott, a 2013. március 31-én
esedékes bevallási kötelezettség alól
mentesül.

Hibabejelentő telefonszám
Ha lakosainknak a vezetékes víz
minőségével, vagy a víz- vagy a
szennyvízhálózattal kapcsolatos gondjuk
van, a hibát az alábbi számon jelenthetik
be az ÉRV Zrt.-nél: 48 514-500

A földtulajdonosok felszólítása
A
katasztrófavédelmi
hatóság
önkormányzatunknak
megküldött
felszólítása alapján kérjük községünk
mezőgazdasági célú földtulajdonosait,
hogy a tavaszi avartüzek megakadályozása
céljából az ingatlanjaikat a gaztól, az
elszáradt, éghető növényzettől mentesíteni
szíveskedjenek.

Mit csinálnak a
közfoglalkoztatottak idén?
Önkormányzatunk sikerrel pályázott több
helyre is közfoglalkoztatás céljából, azért,
hogy az álláskeresőknek munkát tudjunk
adni, és lehetőleg ne segélyért kelljen
sorban állniuk. A pályázataink szinte
mindegyike sikerrel járt, így ebben az
évben az alábbiakban részletesen leírt
munkákat végzik a közfoglalkoztatottak.
Emellett a vízügyi igazgatóság is „vitt el”
Arnótról közmunkásokat, ott jelenleg 10 fő
dolgozik, a Sajó-folyó medrét takarítják.
Arra is van remény, hogy kérésünket
teljesítve a megyei közútkezelő az elmúlt
két évhez hasonlóan néhány főt idén is
alkalmaz.
Belügyminisztérium által a Start
programon belül indított és támogatott
projekt
1. Kazán program:
Létszám: 10 fő
Napi munkaidő: 6 óra
Időtartama: 2013.02.18-2013.06.14
Állami támogatás összege: 2.095.578 Ft.
Önkormányzati önrész összege: 523.895 Ft
Célja: az intézményeinkben található 2 db
biomassza kazán üzemeltetése és az ehhez
szükséges apríték begyűjtése.
Miskolci Munkaügyi Központ
indított és támogatott programok

által

1. Adatrögzítő
Létszám: 3 fő
Napi munkaidő: 8 óra
Időtartama: 2013.03.01-2013.06.30
Állami támogatás összege: 1.194.125 Ft
Önrész összege: 298.531 Ft
Célja:
adminisztratív,
a
közfoglalkoztatással összefüggő feladatok
elvégzése
2. Településőrség
Létszám: 6 fő
Napi munkaidő: 6 óra
Állami támogatás összege: 1.397.052 Ft
Önrész összege: 349.263 Ft

Célja: községünkben éjjeli figyelő
szolgálatot
végeznek,
illetve
a
mezőgazdaság programban megművelt
terület őrzési feladatait látják el, ezzel
biztosítva a betakarítást.
Miskolc Kistérség Többcélú Társulása
által indított programok
1. Mezőgazdaság:
Létszám: 11 fő
Napi munkaidő: 8 óra
Időtartama: 2013.03.01-2014.02.28
Állami támogatás összege: 12.346.876 Ft
Önrész összege: 127.911 Ft
Célja: önkormányzat tulajdonában lévő
földterületen zöldségtermesztést végzünk.
A megtermelt zöldségek a napközi
konyhán kerülnek felhasználásra.
Elnyert eszközök:szivattyú, kapa, gereblye,
permetező, locsolótömlő, vetőmagok, stb.
Termelni kívánt zöldségek: burgonya,
dughagyma,
fokhagyma,
sárgarépa,
petrezselyem, zöldbab, szárazbab.
2. Téli foglalkoztatás és egyéb
értékteremtő foglalkoztatás:
Létszám: 11 fő
Napi munkaidő: 8 óra
Időtartama: 2013.03.01-2014.02.28
Állami támogatás összege:12.015.139 Ft
Önrész összege:127.911 Ft
Célja: önkormányzati intézményekben
festési, illetve karbantartási munkálatok
végzése, közterületek takarítása
Elnyert eszközök: sarokcsiszoló, fúrógép,
talicska, lapát, festék, stb.
3. Közúthálózat javítása program:
Létszám: 13 fő
Napi munkaidő: 8 óra
Időtartama: 2013.04.01-2013.12.31
Állami támogatás összege:14.630.729 Ft
Önrész összege:151.168 Ft
Célja: az iskola előtti járda és parkoló
kiépítését végezzük a meglévő térkő
üzemünkben gyártott térburkolóval.
Elnyert eszközök: betonkeverő, ásó, lapát,
talicska, gereblye, stb. és a térkő
gyártáshoz szükséges alapanyagok

4. Belvízelvezetés, árkok, patakmedrek
rendbetétele program:
Létszám: 12 fő
Napi munkaidő: 8 óra
Időtartama: 2013.04.01-2013.12.31
Állami támogatás összege: 11.110.923 Ft
Önrész összege: 139.539 Ft
Célja: Arnót község belterületén található
vízelvezető árkok tisztítása, karbantartása.
Elnyert eszközök: ásó, lapát, talicska,
betonáteresz.
Állami támogatás összesen: 54.790.422 Ft
Önrész összege összesen: 1.718.218 Ft

Milyen ügyek kerültek át
a járáshoz?
A 2013. január 1-től felálló új járási
közigazgatási rendszerben Arnót a
miskolci járáshoz került besorolásra, az
okmányirodai ügyintézés továbbra is
Felsőzsolcán történik.
A hatósági ügyek új hatásköri elosztása
alapján
januártól
nem
az
arnóti
polgármesteri hivatal, hanem a járási
hivatali ügyintézők intézik az alábbi
ügyeket:
közgyógyellátás (alanyi, normatív)
ápolási díj
egészségügyi hozzájárulás
időskorúak járadéka
lakcímbejelentés.
A járási hivatali ügyintézők Arnóton a
polgármesteri hivatalban az alábbi
időpontokban
tartanak
kihelyezett
ügyfélfogadást:
hétfő: 8-13 óra és szerda 12.30-16.30 óra.
A kérelemnyomtatványok a polgármesteri
hivatal ügyfélfogadási ideje alatt is
átvehetők Tóth Jánosné köztisztviselőtől.
Sajnos, a járási hivatal kialakítása érintette
az arnóti hivatal köztisztviselői állományát
is, az egy fővel csökkent. A járási
hivatalhoz áthelyezett munkatársunknak,
Nagyné Juhász Erikának ezúton is

köszönjük a 16 éves lelkiismeretes,
szívvel-lélekkel végzett, odaadó munkáját.
Önkormányzatunk korábbi pénzügyese,
Darnyiné Kövesdi Erzsébet 27 év arnóti
szolgálat után nyugállományba vonult.
Kívánunk neki egészségben, a rá jellemző
aktivitással
eltöltött
hosszú-hosszú
nyugdíjas
éveket,
évtizedeket.
Az
önkormányzat
pénzügyi-gazdálkodási
főelőadója 2012. december 1-től Bodolai
Andrea.

Bűnmegelőzési fórum
A 2013. március 20-án a művelődési
házban megtartott bűnmegelőzési lakossági
fórumon közel 50 fő vett részt, közöttük
Csöbör Katalin országgyűlési képviselő.
Az összejövetelen előadások hangzottak el
a
bűnmegelőzés,
az
életés
vagyonvédelem témakörében, majd a
jelenlévők kérdéseit válaszolták meg a
meghívott szakemberek.

Hogyan védjék meg magukat a
nyugdíjasok?
Az Ezüst Szál Nyugdíjas Egyesület és az
önkormányzat
szervezésében
az
időskorúak
sérelmére
elkövetett
bűncselekmények
megelőzéséről
tart
technikai bemutatóval egybe kötött
előadást
a
B.-A.-Z.
Megyei
Rendőrkapitányság
Bűnmegelőzési
Osztálya munkatársa, Hoppa Sándor
rendőr őrnagy. A 2013. április 17-én,
szerdán, 14.00 órai kezdettel az egyesület
által az iskolánkban használt tanteremben
megtartandó összejövetelre az egyesület
tagjai szeretettel várják községünk
lakosságát is, fiatalabb és idősebb
generációkhoz tartozókat egyaránt.

Szemétszállítás április 6-án
A CIRKONT ZRt. ezúton értesíti a
lakosságot, hogy az április 1-jei húsvéti
ünnepek miatt a hulladékszállítási napok az
alábbiak szerint módosultak. 2013. április
6-án, szombaton lesz Arnóton a pénteki
járatok szedése.

Lomtalanítás április 19-én
A Cirkont Rt. tájékoztatása alapján
értesítjük a T. Lakosságot, hogy 2013.
április 19-én (pénteken) reggel 7 órától
lomtalanítási
akciót
szervez.
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
ezek
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.

Újból közel 30 házaspár
az ökumenikus ünnepségen
Már második alkalommal szervezte meg
önkormányzatunk és a négy történelmi
egyház helyi gyülekezete a Házasság Hete
országos rendezvénysorozat keretében az
ökumenikus
házassági
évfordulós
ünnepséget. A katolikus templomban
február 15-én megtartott rendezvényen
ebben az évben is közel 30 házaspár vett
részt. Érkeztek ünneplő párok Miskolcról,
Sajópálfaláról is.
Az egyházi szertartás és a kulturális
műsorszámok után az összejövetel a
művelődési
házban
megtartott
szeretetvendégséggel,
baráti
beszélgetéssel, alkalmi fotókiállítással
zárult.

Sokan voltunk a húsvéti piacon
Önkormányzatunk március 23-án az iskola
előtti parkolóban húsvéti piacot rendezett.

Az igényes áruválasztékból, kézművesek
alkotásaiból és kistermelők termékeiből
történő vásárlás lehetősége mellett
tojásfestésre,
nyúlfuttató
versenyre,
magbörzére is sor került. A rendezvény
részletes programját a március 18-án
kézbesített lakossági szórólapon közöltük.
A nyulakat a gyerekek hozták magukkal,
illetve négy darabot Bencze János, Petőfu
utcai lakosunk bocsátott önkormányzatunk
rendelkezésére. A rendezvényen a napos,
de szeles időjárás ellenére több százan
vettek részt vásárlóként és nézőként.

Agyagozás, mézeskalács-készítés
a májusi piacon
Önkormányzatunk minden hónap első és
harmadik szombatján megszervezi a helyi
termelői és használtcikk piacot az iskola
előtti parkolóban. Az arnótiaknak az
árusítás ingyenes. A termelői piacon csak
őstermelői, illetve vállalkozói engedéllyel
lehet árusítani, de a saját használt ruháit,
tárgyait, szerszámait bárki értékesítheti,
engedély nélkül.
A május 4-ei piachoz kapcsolódva Balogh
Andrea miskolci kézműves-mester 9 órától
agyagozás, kis kerámiák, valamint
mézeskalács készítés témakörében tart
bemutatót és vásárt. Gyerekek és felnőttek
egyaránt
elkészíthetik
életük
első
kerámiáját és mézeskalácsát.

Helytörténeti kiadványt készítünk
Önkormányzatunk egy új, Arnótnak a II.
világháború utáni történetét feldolgozó
kiadványt készít elő. Ebben a főbb
korszakok (pl. 1950-es évek, tsz-szervezés,
stb.) főbb arnóti eseményeit kívánjuk
feldolgozni. Az érdemi szakmai munkát
Seszták Beáta, községünk lakója, magyartörténelem szakos egyetemi hallgató végzi.
Április 18-án, 15 órai kezdettel az
evangélikus parókián műhelybeszélgetést
tartunk, ahová szeretettel hívjuk és várjuk
főleg az idősebb korosztályhoz tartozókat,
vallási
világnézetre
és
felekezeti
hovatartozásra való tekintet nélkül.

Szentséges Pászka
„Szentséges Pászka lőn ma nekünk
kinyilvánítva…”
Sokat halljuk a pászka szót. Sokan tudják,
hogy a pászkát meg lehet enni. Betlehemes
játékokban az öreg pásztor szájába
gyakran adják a pászka szót, hogy „ettem
én már zsidó pászkát”. Mi hát az a
Szentséges Pászka, ami nekünk ma ki lesz
nyilvánítva?
A héber pészah szó magyarul annyit
tesz: elkerülés. A tízedik csapás (az
elsőszülöttek halála) ugyanis, amely
Egyiptom népét sújtotta, a zsidók házait
elkerülte. Ez után vonultak ki Egyiptomból,
s keltek át a Vörös tengeren, a
szolgaságból a szabadságba.
Jézus Krisztus is megülte ennek emlékét
apostolaival, de ő már tudta, néhány nap
múlva egy másik átmenet vár rá: A
halálból az életbe. Ezért szeretem a
pészahot, a pászkát a kivonulás, az átmenet
ünnepének nevezni.
Jézus többször mondja apostolainak: "Az
Emberfiát az emberek kezére adják. Megölik,
de harmadnap feltámad. Erre igen
elszomorodtak”. (Mt 17,22-23) Talán a
virágvasárnapi bevonulás öröme közelebb állt
hozzájuk. „Hozsánna! Áldott ki az Úr nevében
jő!” A pálmaágakat lengető emberek
őszintének tűnő, ugyanakkor várakozással teli
öröme. Sőt, elvárásokkal teli.
A feltámadás nagyszerű dolog! Mi
mindenre lenne képes egy olyan sereg,
melynek vezére fel tudja támasztani az elesett
katonákat. Legyőzhetetlenné válna! Hiszen
látták a negyednapos halott Lázárt a sírból
egyetlen szóra előjönni elevenen.
A diadalmas hadvezérek büszke lovon
érkeznek, talán még diadalívet is állítanak
tiszteletére, hogy az alatt vonuljon be. Jézus
azonban egy szamarat választ. Nem értik, nem
is foglalkoznak vele az ünneplők, hogy miért,
mert csak azt látják, hogy ura a halálnak. Azt
azonban már nem, hogy a halálon való
uralmat, győzelmet Ő másképp képzeli el, mint
a várakozók.

Szent Ágoston írja egyik húsvéti
beszédében: „Tudjuk, hogy Krisztus
egyszer s mindenkorra meghalt értünk,
az igaz a bűnösökért,
és az Úr a szolgákért,
a szabad a foglyokért,
az orvos a betegekért,
a boldog a nyomorultakért,
a gazdag a szegényekért,
a kereső az elveszettekért
a kiváltó a rabszolgának eladottakért,
a pásztor a nyájért,
és ami mindezeknél csodálatosabb:
a Teremtő a teremtményért…”
Kimondjuk tehát a lényeget, amit sokan
még húsvét vasárnap sem értettek meg,
hogyan is érthették volna az odavezető
úton… Mert ez az út rögös. A
virágvasárnapi örömkiáltások hamar
átfordulnak elkeseredett, sőt haragos és
gyűlölködő kiáltásokba. Talán ugyanezek a
szájak kiáltják majd Pilátusnak, hogy:
„Vidd el! Vidd el! Feszítsd meg őt!” Jézus
tudja ezeket. Isteni tudásával előre látja.
Az Emberfia az emberek kezébe adatik…
Elfordul a munkatárs is Tőle. Keresi az
alkalmat, hogyan is szolgálhatná meg a
harminc ezüstöt. Jézussal egyszerre nyúl a
tálba, lelepleződik. Pedig neki is megmosta
a lábát a Mester. Ő is közösségben akart
vele lenni, de nem azt kapja, amit vár:
harcost, ki a rómaiak ellen győzelemre
visz, hanem az ember- és békeszeretőt, ami
sokaknak egyenlő a vesztessel, mai, idegen
szóval talán lúzerral. ”Ha tehát én, az Úr
és Mester megmostam lábatokat, nektek is
meg kell mosnotok egymás lábát. Példát
adtam, hogy amit én tettem, ti is tegyétek
meg.” (Jn 13,14-15)
És Jézus vérrel verítékezik a vacsora
után az Olajfák hegyén, mert tudja, milyen
szenvedés vár rá. Elfogják, megkínozzák,
hamisan vádolják, s e vádakkal
kereszthalálra küldik. De ott is másokkal
törődik.
Gyermekkoromban
nagyon
sokszor elelmélkedtem templomunkban
keresztre feszítés képe előtt, melyen
mindössze két rövid mondat volt felírva:
„Íme a te fiad!” „Íme a te anyád” Az Isten
Fia a mások sorsát rendezi el. Másokért él

és másokért hal. Mondjuk ki végre:
ÉRTEM él és ÉRTEM hal meg. Babits
Mihály ezt az isteni szeretetet így
fogalmazza meg:

Református
Nagypéntek:
18.00 óra - Arnót
Húsvét vasárnap: 12.00 óra - Arnót
Húsvét hétfő:
12.00 óra – Arnót

Tudod hogy érted történnek mindenek –
mit
búsulsz?
A csillagok örök forgása néked forog
és hozzád szól, rád tartozik, érted van
minden
dolog
a te bünös lelkedért.
(Babits Mihály: Zsoltár férfihangra)

Evangélikus
Nagypéntek:
17.00 óra
Húsvét vasárnap: 9.00 óra
Húsvét hétfő:
½ 11 óra

Itt van hát a feladat, hogy 2013
húsvétján is elgondolkodjunk, mit is
ünneplünk, miért is tartunk húsvétot,
munkaszüneti napot? Az Isten Fia végtelen
szeretetét mutatja irántunk önként vállalt
szenvedésével
és
kereszthalálával,
feltámadásával pedig biztosít arról, hogy
van hatalma mindannak véghezvitelére,
amiről beszélt. Személy szerint értem teszi
ezt.
Szentséges Pászka lőn ma nekünk
kinyilvánítva, mert „a halálból az életre és
földről az égbe átvitt minket Krisztus
Istenünk, kik az ő győzelmét énekeljük!”
(görög katolikus föltámadási szertartás)
Ezt az átmenetet éljük meg. Ezt a
győzelmet ünnepeljük meg, hogy Krisztus
legyőzte a halált. Ezt jelenti húsvéti
köszöntésünk is: „Föltámadt Krisztus! –
Valóban föltámadt!”
Szemerszki Mihály
gör. kat. szervezőlelkész
(A szerző településünk görög katolikus
plébánosa)

Húsvéti misék és
istentiszteletek
Római katolikus
Nagypéntek:
18.00 óra Felsőzsolca
Nagyszombat: 18.00 óra Felsőzsolca
Húsvét vasárnap: ½ 12 óra - Arnót
Húsvét hétfő:
½ 10 óra - Arnót

Görög katolikus
Nagypéntek
– 7.30 óra: Királyi imaórák
– 18.00 óra: Sírba tételi vecsernye
Nagyszombat
– 7.30 Jeruzsálemi utrenye
– 18.00 Nagyvecsernye Szent Bazil
liturgiájával
Húsvét Vasárnap
–5.00 óra Feltámadási szertartás
9.30 – Szent Liturgia, pászkaszentelés
Húsvét Hétfő
11.00 – Szent Liturgia
Húsvét kedd
9.30 – Szent Liturgia

Buday Barnabást
esperessé választották
Buday Barnabást, arnóti evangélikus
lelkészt választották a Borsod-Hevesi
Egyházmegyéhez tartozó gyülekezetek
közgyűlései
az
egyházmegye
új
esperesévé.
A
beiktatási
ünnepi
istentiszteletre február 3-án került sor a
lutheránus templomban, ahol képviseltette
magát
az
Emberi
Erőforrások
Minisztériuma Vallásügyekért felelős
Államtitkársága is. Az igehirdetés és a
beiktatás szolgálatát dr. Fabiny Tamás, a
Magyarországi Evangélikus Egyház Északi
Egyházkerületének
püspöke
végezte.
Buday
Barnabás
az
Országos
Cserkészszövetség elnöki tisztségét is
betölti.
A
beiktatási
ünnepség
szeretetvendégséggel, baráti beszélgetéssel
zárult.

Költészet Napja ünnepség
április 11-én és 15-én
Tisztelettel
meghívjuk
községünk
lakosságát az alábbi rendezvényekre.
Április 11-én, csütörtökön, 11.00 órai
kezdettel az iskolában a Költészet Napja
alkalmából Szép Ernő: Isten Madárkái
valamint Molnár Ferenc:Két kis angyal,
Liliom című színműveiből kiragadott
jeleneteket adnak elő a színjátszó csoport
tagjai. A csoport Horváth Judit vezetésével
április 26-án, a miskolci Ady Művelődési
Házban ezzel a jelenetfüzérrel vesz részt az
évenként hagyományosan megrendezésre
kerülő országos Weöres Sándor Színjátszó
Találkozón.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt
április 15-én, hétfőn 18.00 órai kezdettel az
iskola aulájában a „Kezdjetek el élni!”című
gálaműsorra. A zenés verses esten, mely a
Költészet
Napja
alkalmából
kerül
megrendezésre, az iskola színjátszó
csoportja, volt növendékei elevenítik fel
klasszikus és ma élő magyar szerzők
verseit. Az est díszvendégei, az országos
hírű, Anna and the Barbies zenekar tagjai:
Pásztor Anna , Pásztor Sámuel és Hernádi
Dávid,
akik
saját
szerzeményük,
listavezető daluk (Márti dala) előadásával
emelik az ünnepség fényét.

„OVI-KUKKANTÓ”
Időpontja: 2013. április 11. (csütörtök)
16.30-tól
17.30-ig
csoportszobai
tevékenység. Időpontja: 2013. április 19-én
, 16 órától 17 óráig: ismerkedés az udvari
játékokkal.Helye: Központi Óvoda Dózsa
Gy. u. 1.
Szeretettel hívunk és várunk minden
Kedves Anyukát és Apukát, leendő óvodás
gyermekükkel (2 éves kortól), egy
családias hangulatú játékos délutánra.
Szeretnénk
betekintést
nyújtani
kisgyerekeknek és szülőknek egyaránt;
játékkal, mesével és kézügyességet
fejlesztő tevékenységekkel tarkított óvodai
életünkbe.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Beíratás az óvodába
Értesítjük a Kedves Szülőket, hogy az
óvodás korú gyermekek beíratása a
2013 / 2014. nevelési évre
2013. április 22.-től – április 26.-ig
(hétfőtől - péntekig: 9. 00. – 16. 00. óráig)
történik a Dózsa Gy. u.1. sz. alatt.
Kérjük, hozzák magukkal: a gyermek
születési
anyakönyvi
kivonatát,
lakcímkártyáját, TAJ kártyáját, és a szülő
személyi azonosító és lakcímet igazoló
hatósági igazolványát.
Kérjük beíratni azokat a gyermekeket, akik
2014. május 31.-ig betöltik harmadik
életévüket. Kötelező beíratni az ötödik
életévüket betöltött gyermekeket, a
Közoktatási Törvény 14.§. értelmében. Az
óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a
harmadik életévét a felvételétől számított
fél éven belül betölti / Köznevelési tv.8§ /
Nevelőtestületünk a kompetencia alapú
nevelésben, a néphagyomány őrzésében,
átadásában találta meg azt a természetes
keretet, amely magában foglalja a test, a
lélek ápolását, fejlesztését, ezáltal az
iskolára alkalmassá tételt is. Közös
kirándulások, szüreti felvonulás, stb. révén
a családokhoz is szeretnénk közelebb
kerülni. Óvodánkban lehetőség van az
alaptevékenységeken túl az angol nyelv
játékos
tanulására,
úszásoktatásra,
hitoktatás,
néptánc,
modern
tánc,
logopédiai,
fejlesztőpedagógiai
és
gyógytestnevelés foglalkozásokra.
Ezúttal meghívjuk az új beíratott
gyermekek szüleit 2013. május 22-én
(szerda) 17. 00. órai kezdettel tartandó
szülői megbeszélésünkre. Célja: az
örömteli
óvodakezdés
elősegítése
gyermeknek és szülőnek egyaránt.
Barcsák Pálné óvodavezető

Az Öregfiúk Sportegyesületről
A Szikszón március 9-én megrendezett
Rásony Kupa tornán a csapat a 2. helyezést
érte el. További program: Tavasz Kupa
Arnóton, május 13. (szombat) 9 óra.

Iskolánk hírei
Március 15.
Nemzeti ünnepünkről a megemlékezést
2013. március 14-én tartottuk meg az
iskolában. A műsort a 6. osztályosok adták,
közreműködött Balogh Zoé és a
Szinvavölgyi
néptáncegyüttes
tagjai:
Bárdos Zsuzsa és Körmöndi Tamás.
Versenyeink
Március 22-én alsó tagozatos diákjaink
Ongán helyesírás versenyen adtak számot
tudásukról,
Március 27-én pedig Bőcsön matematika
versenyen vettek részt.
Április
18-20.
Nyíregyházán
a
hagyományosan megrendezésre kerülő „A
rigó énekeljen!” elnevezésű biológia
versenyen vesznek részt a 7. osztályos
tanulók csapata. Eredményeikről a
következő számban adunk hírt!
Éves mérés
A felső tagozatosok hangos olvasás,
szövegértés, helyesírás éves szintfelmérése
zajlott március hónapban.
Elsősök beiratkozása
Értesítjük az érintett szülőket, hogy a
2013/2014. tanévre történő általános
iskolai beíratásokra az alábbi időpontokban
kerül sor:
2013. április 8.-9. (hétfő, kedd) 8.00-18.00
óráig
Az első évfolyamra történő beíratáskor a
gyermek személyazonosítására alkalmas, a
gyermek nevére kiállított személyi
azonosító és a lakcímet igazoló hatósági
igazolványt és az iskolába lépéshez
szükséges fejlettség elérését tanúsító
igazolást kell bemutatni. Minden leendő
elsőst nagy szeretettel várunk!
Mobil- és internethasználat
Április 12-én a Magyar Telecom
iskolaprogram keretén belül egy erre
hivatott előadó tart prezentációt a
gyerekeknek a mobiltelefon és az internet
használat előnyeiről és hátrányairól.

Vesd bele magad!
Az AGRYA Fiatal Gazdák Magyarországi
Szövetsége felajánlásával az iskola alsó
tagozatos tanulói különböző vetőmagokat
kaptak, hogy azt otthon elültessék, a
növények fejlődését figyelemmel kísérjék,
és erről feljegyzést készítsenek.
Tőzsér László igazgató

Közösségi filmvetítés, előadás,
eszmecsere és magbörze
2013. április 8., hétfő, 1700
Weöres Sándor Általános Iskola, Arnót
Ha Önt érdekli, hogy honnan szerezzük be
az ebédhez a hozzávalókat, mire figyeljünk
vásárláskor,
megbízhatunk-e
a
termelőkben, stb., akkor szeretettel várjuk
egy közösségi összejövetelre, ahol
mindezekre a kérdésekre és még másokra
is választ kaphat.
A filmvetítéssel egybekötött beszélgetés
helyszínén újra vetőmag – gyógynövény virág – palánta - cserje és fa börzét is
tartunk. Ha van felesleges vetőmagja,
palántája, cserje és facsemetéje, szívesen
cserélne másokkal: hozzon és vigyen!
A vetítésre kerülő filmek címei:
A legkisebb piac is számít; És a Te
szatyrodban mi van?; Szegedi magbörze.
Az előadás témája: Reklám – fogyasztás –
hulladék. Néhány gondolat a plázákról,
reklámújságokról,
bolti
trükkökről,
multinacionális cégekről, a hulladékokról,
mennyiségük csökkentéséről.
Laskó-Kuthi Adrienn,
a rendezvény szervezője
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