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Arnót a Horthy-korszakban – előadás és beszélgetés február 22-én 
Képviselő-testületünk a helyi értékek, emlékek feltárása, megőrzése céljából helytörténeti összejövetelek 
megszervezését határozta el, Arnót a XX. században címmel. A decemberi első, tartalmas összejövetel után 2016. 
február 22-én, hétfőn, 17.00 órai kezdettel a Művelődési Házban a Horthy-korszakra emlékezünk. A Miskolci 
Egyetem intézetigazgatója, dr. Fazekas Csaba egyetemi docens ismerteti a korszak főbb tudnivalóit, majd néhai 
Molnár Béla Tanár Úr helytörténeti könyve alapján felelevenítjük a főbb arnóti eseményeket. Ha bárkinek 
bármilyen emléke, fényképe, tárgya van ebből a korszakból, jöjjön, mondja el, hozza el, hogy minél jobban 
megismerjük a közös múltunkat. A fényképeket, tárgyakat lefotózzuk, és visszaadjuk. Rendezvényünkre mindenkit 
szeretettel várunk! 

Refomátus bál Arnóton 
Időpont: 2016. február 13., szombat 19 óra, helye: Bénó kertészet, részletek a www.arnot.tirek.hu 
 

Idén kié lesz Arnót legszebb konyhakertje?   –  Pályázati felhívás 
Kovács Szilvia, Karcag város alpolgármestere kezdeményezésére 2012-ben létrehozták „A  legszebb  konyhakertek 
–  Magyarország  legszebb konyhakertjei”  országos programot. A program célja, hogy a kertészkedők között 
meghirdetett verseny hatására minél többen alakítsanak ki, műveljenek konyhakertet. 
2015. évben „A legszebb konyhakertek – Magyarország legszebb konyhakertjei” programban 19 megyéből és 
határon túlról, 234 településről közel 8000 kertművelő munkáját értékelték és 54 országos díjat adtak át.  
Idén az országos eredményhirdetés 2016. szeptember 20. és december 15. között várható. A díjazásra kerülő kertek 
művelői számára az Országos Díjat és az Elismerő Oklevelet dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter adja át. 
Akiket érdekel a verseny, a Szándéknyilatkozatot töltse ki és egyben csatlakozási szándékát jelezze, a 
www.alegszebbkonyhakertek.hu honlap 2016. Csatlakozás  aloldalán! Csatlakozási határidő: 2016. február 29. Az 
érdeklődő lakosainknak az arnóti önkormányzat szívesen segít a jelentkezésben. 

 

Településünk neve is szerepel már a bajnoki tabellán! 
A sajósenyei önkormányzattal tavaly közösen működtetett, a megyei II. osztályban szereplő focicsapat az őszi 
szezont az előkelő 3. helyen zárta. A tavaszi pontvadászatban a csapat a Sajósenye-Arnót elnevezéssel szerepel. A 
tavaszi sorsolást az alábbiakban közöljük. 2016.02.28., vasárnap 14.00 óra: Sajósenye-Arnót – Hidvégardó; 
03.06.,vasárnap 14.30: Sajósenye-Arnót – Dédestapolcsány (Arnóton ); 03.13., vasárnap 14.30  Sajósenye-Arnót – 
Múcsony; 03.20., vasárnap 15.00 Sajóvámos – Sajósenye-Arnót; 03.27., vasárnap 16.00 Sajósenye-Arnót – 
Bódvaszilas (Arnóton ); 04.03., vasárnap 16.30 Varbó – Sajósenye-Arnót; 04.10., vasárnap 16.30 Sajósenye-Arnót 
– Rudabánya; 04.17., vasárnap 17.00 Ináncs – Sajósenye-Arnót; 04.24., vasárnap 17.00 Sajósenye-Arnót – 
Mályinka (Arnóton ); 05.01., vasárnap 17.00 Gömöri SE Dubicsány – Sajósenye-Arnót; 05.08., vasárnap 17.00 
Sajósenye-Arnót – Szalonna; 05.15., vasárnap 17.00 Sajósenye-Arnót – Aszaló (Arnóton ); 05.22., vasárnap 17.00 
Parasznya – Sajósenye-Arnót; 05.29., vasárnap 17.00 Sajósenye-Arnót – Kiskinizs; 06.05., vasárnap 17.00 Szendrő 
– Sajósenye-Arnót. 

Milyen rendezvények várhatóak idén Arnóton? 
Március 8., kedd: Községi nőnapi rendezvény – márc. 12., szo., 10.30 óra: Nőnapi futás – márc. 19. szo.,: húsvéti 
kézműves foglalkozás - március 22., kedd: Községi tojásfa állítás – ápr. 29., péntek: Községi májusfa állítás – máj. 
4. szerda: Az újszülött csecsemők és a ballagó 8. osztályosok „életfáinak” elültetése – máj. 28., szombat: Falunap 
(Arnóti Családok Napja, Tóth Gabi énekesnő fellépésével) – jún. 4., szombat: Községi kerékpártúra Hangony 
irányába – aug. 20.: a tervezett temetői lélekharang átadása, és az Arnótról Elszármazottak Találkozója Az 
időpontok az időjárás függvényében változhatnak, illetve a felsorolás új összejövetelekkel egészülhet ki.  

Az aktuális önkormányzati hírek, információk az Arnót Önkormányzata Facebook oldalon olvashatók. 

ARNÓTI HÁZASOK ÉS CSALÁDOK NÓTAESTJE 
(a Házasság Hete országos rendezvénysorozat helyi összejövetele) 
Helye: Művelődési Ház, Ideje: 2016. február 12., péntek, 18 óra 

Fellép: Gáspár Anni, a Dankó Rádió nótaénekese, és Varga Lajos harmonikás. 
Akik szeretnek nótázni, mulatni, biztosan jól érzik majd magukat! A nótán kívül „egyéb hangulatteremtőről” is 

gondoskodik önkormányzatunk, illetve a megnyert pályázati forrásból az óvodai alapítvány.  
Külön szeretettel várjuk azokat az arnóti házaspárokat és családtagjaikat, akik az idén ünneplik az 5., 10., 15., 

20., 25., 30., 35., 40., 45., 50., vagy a 55. házassági évfordulójukat. 
Közösen, mindenkinek elénekeljük a kedvenc nótáját! 

Szeretettel hívjuk és várjuk községünk lakosságát a rendezvényünkre! 
 (A rendezvényről készült videofelvétel a kábeltévében február 20-án, szombaton, és 21-én, vasárnap 18:00 órától 

tekinthető meg.) 


