„ Azért vagyunk a
világon, hogy
valahol otthon
legyünk benne.”
/ Tamási Áron/
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Az arnóti önkormányzat lapja
V. évfolyam 1 szám - 2014. április

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

Jó úton járhatunk!
Végre teljesült mindannyiunk talán
legfontosabb
kérése,
teljesen
új
aszfaltréteget kapott a bekötőút és a
főutcánk. A bitumenes utat településünkön
1960-ban építették meg, azóta ilyen nagy
felújításra nem került sor. A munkálatokba
az úttest profilmarása, valamint a padka- és
árokrendezés
is
beletartozott,
a
finanszírozás
kizárólag
magyar
kormányzati támogatásból valósult meg. A
felújított utat a művelődési ház előtti
útszakaszon megtartott ünnepség keretében
2014. március 28-án adtuk át, Csöbör
Katalin országgyűlési képviselő és
Demeter Ervin megyei kormánymegbízott
jelenlétében. Az átadott úton elsőként
iskolásaink és óvodásaink futottak, illetve
sétáltak végig.

Április 26-án
Borsodi Lakodalmas Fesztivál
Az általános iskolánk épületében és
udvarán 2014. április 26-án, szombaton
jelentős részben pályázati forrásból
megrendezendő fesztiválra tisztelettel
hívjuk és várjuk községünk lakosságát.

Három helyszínen közel húsz produkcióval
várjuk az érdeklődőket, fél tíztől este 9
óráig. Kiállítások, filmvetítések, színpadi
produkciók színesítik a fesztivál kínálatát.
A részletes programot később küldjük meg
lakosainknak, illetve az már megtekinthető
községünk honlapján (www.arnot.hu).
Sztárfellépőként Pataky Attilát és Ihos
Józsefet (Kató nénit) köszönthetjük.

Még lehet igényelni
komposztáló ládát!
Az április 12-ei megbeszélésen közel 130
fő vett részt. Így az arnóti lakosság még
igényelhet a zöldhulladék hasznosítására
szolgáló 1 m3-es, tölgyfából készült
ládából, az önkormányzat várja az új
jelentkezőket.
A
kb.
20
perces
megbeszélést április 30-án, szerdán, 17
órai kezdettel tartjuk az iskolánkban. A
lakóingatlanokba a kiszállítást a május 1jei hosszú hétvégén bonyolítjuk le. Az
átadás tervezett pontos idejéről szórólapon,
illetve telefonon tájékoztatjuk a régi és az
új jelentkezőket.

Egészségnap (falunap)
július 5-én
Ezen az egész napos, jelentős mértékben
pályázati forrásból megvalósuló falunapi
rendezvényen sportversenyek és egyéb
programok mellett községi főzőversenyt is
hirdetünk, várjuk a helyi civil szervezetek,
egyházak, baráti társaságok jelentkezését.

Községi szemétgyűjtés május 9-én
Országos szemétgyűjtési akciót hirdetett
a kormányzat, amelyhez csatlakozott
önkormányzatunk is. Május 9-én, pénteken
9 órára az iskola előtti parkolóba várjuk
mindazokat, akik szívesen segítenek
településünk közterületein, belterületén
összegyűjteni a szétszóródott kommunális
hulladékot. A szemétszedéshez kesztyűt és
zsákot az országos akció szervezői
biztosítanak, akik gondoskodnak a
hulladék elszállításáról is.

Beiratkozás az óvodába:
április 23-25.
A szülő, gyermeke 2014-2015-ös nevelési évre történő felvételét 2014. április
23-tól (szerda) április 25-ig (péntek), 8.00
és 16.00 óra között kérheti, a Dózsa
György
utcai
óvodában.

Két községi kerékpártúra
2011 óta önkormányzatunk minden évben
községi kerékpártúrát szervez. Idén LaskóKuthi Adrienn pályázatának köszönhetően
kettőn is részt vehetünk. Május 2-án
pénteken Onga, Gesztely, Megyaszó
nevezetességeit tekintjük meg, június 7-én,
szombaton Szikszó, Aszaló és Halmaj felé
vesszük az útirányt. Indulás: reggel 9
órakor az iskola előtti parkolóból.

Gazdálkodók figyelmébe!
A területalapú támogatás elektronikus
benyújtása
ügyében
Tóth
András
falugazdász szívesen segít a 30/329-3052es telefonszámon.

Két községi kirándulás
Szintén Laskó-Kuthi Adrienn pályázatának
köszönhetően két túrát, kirándulást is
rendezhetünk.
Sétáljunk, kerékpározzunk
az arnóti körgáton!
Az első: május 16., péntek, ekkor 15.00
órára várjuk községünk lakóit a falu elején,
a keresztnél. Ekkor az új arnóti körgáton
sétálunk, illetve kerékpározunk végig a
Kis-Sajó mellett, gyönyörű természeti
környezetben, és Sajópálfala irányából
jövünk vissza Arnótra. A táv kb. 5 km.
Múzeumlátogatás
A második kirándulást május 23-án,
péntekre tervezzük. Ekkor a miskolci
Herman Ottó Múzeum kiállításait tekintjük
meg (Görgey Artúr u. 28., a népkerttel
szemben). Ezen a délutánon az arrnóti
lakcímmel rendelkezők ingyen tekinthetik
meg a kiállításokat, vagyis a képtárat, a
Kárpátok ásványait, továbbá a bükkábrányi
bányából származó, sok millió éves
mocsári ciprusokat. Mindenkit szeretettel
várunk, a lakcímkártyáját senki ne hagyja
itthon. Az utazást mindenkinek magának
kell megszerveznie. A múzeumba a
belépés ingyenes. A tárlat látogatások
óránként 15, 16 és 17 órakor kezdődnek.

Újszülöttjeink és a ballagó
iskolásaink emlékfáinak ültetése
A tavaly születettek és a ballagó 8.
osztályosaink tiszteletére idén is ünnepi
faültetést szervez önkormányzatunk. Erre
május 5-én, hétfőn, 15.00 órai kezdettel
kerül sor az iskola melletti parkban, a
játszótér közelében, a közelmúltban
kialakított árok mentén. Az érintett
kisbabáknak, szülőknek névre szóló
meghívót is küldünk. A facsemetéket a
tavalyi évhez hasonlóan idén is a helyi
székhelyű MI-FÉM 2005 Kft. ajánlotta fel.

Csöbör Katalin továbbra is
az országgyűlési képviselő

Húsvéti misék és
istentiszteletek

A
2014.
április
6-án
megtartott
országgyűlési képviselő választáson B.-A.Z. megye 1. számú választókerületében
(ide tartozik Miskolc egy része,
Alsózsolca, Felsőzsolca, Szirmabesenyő,
Sajókeresztúr és Arnót) a Fidesz-KDNP
színeiben induló Csöbör Katalin kapta a
legtöbb szavazatot, így továbbra is ő
településünk országgyűlési képviselője.

Római katolikus
Nagypéntek: 16 óra - kereszt előtti
hódolat, áldoztatás
Nagyszombat: 16 óra - feltámadási
szertartás, szentmise és körmenet
Húsvétvasárnap:11.30 óra - ünnepi
szentmise
Húsvéthétfő: reggel 8 óra - szentmise.

Az arnóti választási eredmények
Arnóton az egyéni képviselői jelöltek az
alábbi számú szavazatokat kapták április 6án:
Csöbör Katalin (Fidesz, KDNP): 602 Badány Lajos (Jobbik): 395 - Nagy-Korsa
Judit Anna (MSZP, Együtt, DK, PM,
MLP): 277 - Emődi Zoltán (LMP): 28 Gulyás Gyula (MCP): 11 -Janó Elemér
(Együtt 2014): 8 - Kiss Gáborné (A Haza
Nem Eladó Mozgalom Párt): 7 - Bencze
Csaba (SEMPárt): 7 - Lovrity István
(Zöldek): 7 - Orosz Imre Tibor
(Munkáspárt): 6 - Gáspár Ferenc (ÚMP): 2
- Gáspár Ferenc (ÚDP): 1 - Bárcziné
Galambos Enikő (Független Kisgazdapárt):
1 - Csetfalvi Attila (TBP): 1 - Fintorné
Barkó Anita (SzMPP): 0 – Simon László
(ÖP): 2 - Horváth Dániel (MRPP): 0 Király Zsolt Ferenc (MNRP): 0.
Településünkön a következő pártok az
alábbi számú szavazatokat kapták az
országos listán:
Fidesz, KDNP: 590 - Jobbik 400 - MSZP,
Együtt, DK, PM, MLP: 277 – LMP: 42 –
MCP: 11 - Együtt 2014: 3 - A Haza Nem
Eladó Mozgalom Párt: 7 - SEMPárt: 5 –
Zöldek: 5 – Munkáspárt: 5 – ÚMP: 0 –
ÚDP: 1 - Független Kisgazdapárt: 0 –
SzMPP: 3 - Seres Mária Szövetségesei: 4 Jólét és Szabadság Demokrata Közösség: 1
- Közösség a Társadalmi Igazságért
Néppárt: 1 - Összefogás Párt: 0.

Református
Április 18. - Nagypénteki istentisztelet
18óra
Április 19. - Nagyszombati húsvéti
játszóház gyerekeknek - 10 órától
Április 20. - Húsvétvasárnapi ünnepi
úrvacsorás istentisztelet délelőtt 9 óra
Április 21. - Húsvéthétfő ünnepi
istentisztelet délelőtt 9 óra
Evangélikus
Nagypéntek 10.30 óra
Húsvétvasárnap 10.00 óra - úrvacsorás
istentisztelet, melyet a Kossuth Rádió
élőben közvetít (fontos a pontos
megjelenés!)
Húsvéthétfőn 10.30 óra - úrvacsorás
istentisztelet
Görög katolikus
Április 18. Nagypéntek 18.00 óra sírba
tételi vecsernye, virrasztás
Április 19. Nagyszombat 8.00 óra
Jeruzsálemi utrenye, 18.00 óra
Nagyvecsernye Szent Bazil Liturgiája,
virrasztás
Április 20. Húsvétvasárnap 5.00 óra
Feltámadási szertartás, 9.30 óra Szent
Liturgia, Pászkaszentelés
Április 21. Húsvéthétfő 9.30 óra Szent
Liturgia
Április 22. Húsvétkedd 9.30 óra Szent
Liturgia
Április 23. Szent György ünnepe 9.30
óra Szent Liturgia, búzaszentelés

Iskolai Hírek
Úszásoktatást szervezünk a 4. és 6.
osztályos tanulóink részére, a Tankerület
támogatásával (utazás, belépő és az oktatás
díja). Március 31-től Szikszón tanulhatnak
úszni a gyerekek, kilenc alkalommal a
délelőtti órákban zajlik az oktatás.
„Vesd Bele Magad” – iskolás kiskertészek - Az alsó tagozatos tanulók
vetőmagokat (borsó, cékla, sárgarépa,
kukorica, retek) kaptak a program
támogatóitól, amelyet az otthoni kertekben
elültettek. A kis gazdálkodók a munkákról
és a növények fejlődéséről naplót
vezetnek, valamint fotókat készítenek.
Elsősök beiratkozása - Az új első
osztályos tanulókat a szülők az alábbi
időpontokban írathatják be: 2014. április
28-30. 8.00-18.00 óráig.
Versenyeredmények
Városi angol verseny – Szilágyi Dezső Két
Tannyelvű Iskola - 3. helyezett: Kolumbán
Viktória; 2. helyezett: Kundrák Ádám
(bekerültek a megyei versenybe)
Rajzverseny - „Álmodtam egy világot
magamnak…” - A Miskolci Művészetek
Házában a legjobbakat kiállították: 4.
osztály: Szabó Balázs - 5. osztály: Lenkei
Zalán, Ruszkai Áron - 6. osztály: Szabó
Anett - 8. osztály: Körmöndi Dániel,
Horváth Mária, Szabó Kitti, Budai Evelin:
3. helyezett lett
Nyelvtan helyesírási verseny – Onga
4. helyezett: Nagy Laura, 10. helyezett:
Körmöndi Boglárka
Az én mesém c. meseíró pályázat
5. osztályos tanuló Kundrák Ádám
munkáját
beválogatták
egy
meseantológiába.
Énekverseny – Alsózsolca, Zene az kell
2014. - Ének tehetségkutató versenyen
Balogh Zoé 3. helyezést ért el.

Iskolánk névadójára emlékezünk
Weöres Sándor költő születésének 100.
évfordulója alkalmából iskolánkban az
alábbi rendezvényekre kerül sor.
Május 5., hétfő:

17.00 óra – Weöres Sándor dombormű
megkoszorúzása
- Képzőművészeti kiállítás megnyitó
(időtartama május 5-16-ig)
Május 6., kedd
10 óra – Batyuszínház esőadása
Május 7., szerda
10.00 óra – Mackó és az állatok – az iskola
kezdő csoportjának - ,,kisWeöreS” – alsós
színjátszó csoport előadása
Sportversenyek napközben
16.00 órától: Zenés délután – környékbeli
és helyi fiatal tehetségek énekesek
valamint a Sky Fanatic és a Sign együttes
fellépése
Május 8., csütörtök
9.00 óra: Weöres Sándor versmondó
verseny - 11.00 óra: Szökevények – az
iskola haladó ,,WeöreS” színjátszó
csoportjának előadása
Május 9., péntek
9.00 óra Weöres Sándor életéről szóló
nagyvetélkedő - 17.00 óra Ünnepi
gálaműsor a Maszkura és a Tücsökraj
vendégszereplésével

Fórum az ingyenes laptopokról
A kormányzat a miskolci járás lakosai
részére is laptopot biztosít, ingyenesen.
Önkormányzatunk kérésére szakértők
bevonásával
egy
lakossági
fórum
keretében tájékoztatták az érdeklődőket a
pályázati szakemberek a művelődési
házunkban 2014. február 3-án. A fórumon
közel 140 arnóti lakos vett részt.

Ökumenikus házassági ünnepség
Már harmadik alkalommal szervezte meg
önkormányzatunk és a négy történelmi
egyház helyi gyülekezete a Házasság Hete
országos rendezvénysorozat keretében az
ökumenikus
házassági
évfordulós
ünnepséget. Az evangélikus templomban
február 14-én megtartott rendezvényen
ebben az évben 18 házaspár vett részt,
ünnepi
beszédet
Soltész
Miklós
családügyekért felelős államtitkár mondott.

Traktort nyert az önkormányzat
Az önkormányzat gazdálkodásához, a
termőföldünk megműveléséhez, a szállítási
feladatok elvégzéséhez nagy segítséget
jelent majd az a traktor és utánfutó,
amelyet egy munkaügyi központos
pályázaton nyertünk meg. A gépjármű egykét héten belül munkába is áll. Egy másik
pályázaton ekét és talajmarót is nyertünk,
ezzel
szinte
minden
eszközzel
rendelkezünk, amely a földműveléshez
szükséges.
Az önkormányzati termőföldön idén is
burgonyát és zöldséget termesztünk a
konyhánk
számára,
a
megnyert
mezőgazdasági pályázat keretében 29 főt
tudunk alkalmazni. Öntöző-kút, fóliasátor
is segíti majd a gazdálkodásunkat. Be
szeretnénk még adni a térkő-gyártásra,
csapadékvíz elvezetésre, és az illegális
hulladék lerakó helyek felszámolására
irányuló pályázatainkat is.
Az értékteremtő közfoglalkoztatás keretén
belül a mobil színpadunk lefedését,
asztalkészítést, és az iskolánál lévő
buszmegálló áthelyezését tűztük ki célul.

Épül az arnóti körgát
A kivitelezők a földmunkákkal lassan a
végére érnek, hamarosan a két zsilipet is
beépítik településünk határában. Ez is
történelmi esemény községünk életében,
hiszen így már nem kell félnünk a Kis-Sajó
egy esetleges újabb, akár katasztrofális
méretű áradásától.

Saját veteményüket,
a saját eszközeikkel
Az önkormányzat a tavalyi évhez
hasonlóan az idén is meghirdette a
rászorultak részére a szociális földosztási
programját. A családok egyenként több
száz m2-es 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 33
család jelezte a földművelési szándékát.
(Tavalyelőtt összesen 15 család igényelt
földterületet, tavaly 26 család, szinte
valamennyien Dankó Pista utcai lakosok.)

Tűzifaosztás – szociális alapon
A Belügyminisztérium támogatása alapján
településünkön 92 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 három ezer
forintos
saját
hozzájárulást
az
önkormányzat az éves segélykerete terhére
biztosította.
Így
a
tűzifaosztás
önkormányzatunknak
többlet-kiadással
nem járt együtt.

11 millió forint támogatás
Tavaly önkormányzatunk közel 32 millió
forráshiánnyal kezdte meg az évet.
Gazdálkodási szempontból voltak nehéz
hetek, hónapok, de az év végén az
önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe
került
önkormányzatok
támogatásán
(önhiki) elnyert több mint 11 millió
forintos összeg nagymértékben hozzájárult
a fizetőképesség megőrzéséhez, a számlák
kiegyenlítéséhez. A megnyert pályázatok
önrészét tavaly is sikerült kigazdálkodnia
az önkormányzatnak, nem szorult hitel
felvételére.

Élelmiszer segélycsomag osztás
A tavalyi évhez hasonlóan a Magyar
Élelmiszerbank
Egyesülettől
önkormányzatunk
újból
lakossági
élelmiszer segélycsomagokat kért és
kapott. A 850 db csomagot osztására 2014.
január 30-án került sor az általános
iskolában.

Kincskereső tanösvények
Arnóton
Néhány éve szokatlan, a „hagyományos”
turisztikai térképektől merőben eltérő,
kézzel rajzolt fekete-fehér térkép alapján
bóklászó és különös rigmusokat betűző
csapatokat lehet felfedezni Magyarország
több pontján. A beszélgetésekből kiderült,
hogy „kincsesláda” után kutatnak gyerekek
és felnőttek egyaránt.
A „kincskeresés” – Questing
módszertana az Amerikai Egyesület
Államokból indult s néhány évvel ezelőtt
honosodott meg hazánkban. Rendkívül
egyszerű és kreatív módja a szabadidő
hasznos eltöltésének, illetve a saját lakó és
természeti
környezet
felfedezésének,
megismerésének. Kézzel rajzolt térképek,
rigmusokba zárt rímek vezetnek végig
utunkon, amelynek során egészen más
szemmel nézzük a körülöttünk lévő
világot.
A Dialóg Egyesület sikeres, a
Nemzeti
Együttműködési
Alaphoz
benyújtott pályázati támogatásával és az
Ökológiai Intézet Alapítvány szakmai
segítségével, 2014 márciusában Arnóton is
kipróbálhatta közel 35 fő a kincskeresés
örömeit. Zömmel helyi fiatalok tartottak
velünk, de a faluból 1-2 szülő is
csatlakozott hozzánk.
A megvalósításba bekapcsolódott
az
Arnót-Újcsanálosi
Evangélikus
Egyházközség is. A 3 napos együttlét alatt
két tanösvényt alakítottunk ki, melyek az
„Arnóti tulipánok”, illetve a „Barangoló
barlangolók” nevet viselik.
Első lépésként nagyon izgalmas
beszélgetésben volt részünk, amikor is
Barcsák Balázs bácsi felelevenítve saját
gyermek- és fiatalkori emlékeit, mialatt
Arnótról olyan történeteket tudhattunk
meg, melyeket érdemes volt lejegyeznünk
s felhasználnunk a további két nap során.
Segítségünkre volt még Molnár Béla bácsi
könyve Arnótról, illetve a fiatalok helyi
tudása. A következő két napban 2 csapat
járta és fedezte fel a falut, illetve
készítették a térképet és az ezekhez tartozó

leírásokat. A tanösvények állomásira fából
készült táblákat kívánunk kihelyezni, hogy
Arnót
értékeit
minél
többen
megismerhessék. A térképek és leírások
hamarosan elérhetőek lesznek a következő
honlapokon:
www.arnot.hu,
www.dialogegyesulet.hu, www.ecolinst.hu
Laskó-Kuthi Adrienn,
a rendezvény szervezője

Koleszár Mátyás
az év megyei sportolója
Megyénk újságíróinak szavazata alapján
utánpótlás fiú kategóriában tavaly az arnóti
Koleszár Mátyást választották az év
sportolójává. Mátyás tavaly a maraton
világbajnokságon
Koppenhágában
harmadik helyezést ért, Racicében, az
Olimpiai Reménységek Versenyéről két
első és egy harmadik helyezéssel tért haza,
emellett az ob-n két magyar bajnoki címet
is begyűjtött, a korosztályában 2010 óta
veretlen. Gratulálunk a tehetséges és
kitartó fiatalembernek, és további sikeres
versenyzést kívánunk!

Segítséget kér a Balogh család
Április 7-én az Arnót, Dankó P. u 30. szám
alatti, Balogh Zsolt és családja által lakott
épületben az egyik szobában tragikus
körülmények között
hatalmas tűz
keletkezett. Mindenük a tűz martalékává
vált, az ágy, bútorok, az ott tárolt
élelmiszer, a ruházat, szinte semmijük sem
maradt. A kisebb lány óvodás, a másik
középiskolás. A négyfős család minden
segítséget
szívesen
fogad,
akár
közvetlenül, akár az önkormányzaton
keresztül.
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

