AZ ARNÓTI ÖNKORMÁNYZAT HÍRLEVELE – 2016. március (2016/3)
Arnót Község Képviselő-testülete tisztelettel és szeretettel meghívja településünk hölgyeit,
gyermekeket, fiatalokat és az idősebbeket egyaránt, a második alkalommal megrendezendő
KÖZSÉGI NŐNAPI ÜNNEPSÉG-re.
Ideje: 2016. március 8., kedd, 18:15 óra. Helye: Arnót, Művelődési Ház.
Program:
● dr. Üveges István polgármester köszöntője ● Az arnóti óvodások és iskolások műsora
● Ünnepi beszéd: Török Dezső, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés elnöke
● Ivády Erika és Baráth Zoltán, az egri Gárdonyi Géza Színház színművészeinek előadása (operett,
vers, próza, sanzon, kuplé, musical)
A rendezvény díszvendége: Csöbör Katalin országgyűlési képviselő.
Szeretettel hívjuk és várjuk községünk hölgyeit az ünnepségünkre!
A jelenlévő hölgyeknek egy-egy szál virággal kedveskedik önkormányzatunk.
(A rendezvényről készült videó-felvétel a kábeltévében március 12-én, szombaton, és 13-án, vasárnap
18:00 órától tekinthető meg.)
Ebek kötelező veszettség elleni védőoltása
Helye: Polgármesteri Hivatal gazdasági udvara (Petőfi u. 120.), ideje: 2016. márc. 12., szombat 9-12 óráig, vagy
április 9., szombat, 9-12 óráig, vagy április 16., szombat, 10-12 óráig. Az oltás díja: 3.800 forint. Chip ára 4.000
forint. Aki nem oltatja be a kutyáját, az szabálysértési pénzbírságra számíthat!
Az új szemetes kukák átvehetők április 4-től
A ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Kft., mint a településünkön a hulladék elszállítását végző cég, pályázati
forrásból beszerzett új szemetes kukákat biztosít a lakosság részére, ingyenesen. Két darab új edényzetet kap
minden ingatlanhasználó, az egyiket a vegyes hulladék, a másikat a szelektív hulladék gyűjtésére. Április 4-től az
üvegeket továbbra is csak az orvosi rendelőnél elhelyezett községi szelektív hulladékgyűjtőben szabad elhelyezni! A
vegyes hulladék elszállítását szolgáló edényzet egyedi azonosítóval lesz ellátva. Fontos információ, hogy a
szemétszállítási díjak nem változnak. Az új edények átvételére 2016. április 4-től, hétfőtől, 7 órától van lehetőség.
Helye: a polgármesteri hivatal gazdasági udvara (Petőfi u. 120.). Az átvétellel egyidejűleg egy, a céggel kötendő
kétoldalas megállapodást kell mindenkinek aláírnia. A megállapodás egyik, aláírt példánya mellé mindenki kap egy
adatkezelési tájékoztatót is. Ez, és a megállapodás önkormányzatunk honlapján és Facebook oldalán, valamint a
polgármesteri hivatalban előzetesen elolvasható, illetve elkérhető. Az új kukákat egy héten át, április 4-től, hétfőtől,
április 8-ig, péntekig lehet átvenni, minden nap reggel 7 órától 17 óráig. Ez alól az utolsó nap, április 8-a a kivétel,
ekkor 19 óráig van lehetőség az átvételre. Az elszállításról mindenkinek magának kell gondoskodnia. Az idős,
beteg, egyedül élő, arnóti családtagokkal nem rendelkező lakosaink a polgármesteri hivatalban, Hunyorné Varga
Katalinnál kérhetik a szemetes edények házhoz szállítását, indokolt esetben. Aki eddig is két-három kukáért fizetett,
az kaphat az újból is többet.
Reméljük, az új szemetes edények elnyerik lakosaink tetszését, megelégedését. Bízunk benne, hogy a háztól történő
ingyenes szelektív hulladékgyűjtés bevezetésével a településünk külterületén, határában elhelyezett szemét
mennyisége a minimálisra korlátozódik.
Lomtalanítás április 15-én
A ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Kft. értesíti a lakosságot, hogy 2016. április 15-én, (pénteken) reggel 7
órától lomtalanítási akciót szervez. A háztartásokban feleslegessé vált tárgyakat díjtalanul szállítják el. Kérjük
lakosainkat, 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, bontási hulladék,
kommunális hulladék. Ezeknek az elszállítása és ártalmatlanításra történő átadása a tulajdonos kötelessége az
ártalmatlanításra jogosult cég felé.
Tájékoztató lakossági fórum az aktuális családtámogatási kedvezményekről
Önkormányzatunk tájékoztató fórumot szervez az aktuális családtámogatásról, lakástámogatásról, az ún. CSOK-ról,
a Felsőzsolcai Takarékszövetkezet szakemberei előadásában. Helye: Művelődési Ház, ideje: 2016. március 9.,
szerda, 18 óra. Az érdeklődőket tisztelettel várjuk.

Nőnapi futás
Önkormányzatunk községi Nőnapi-futást szervez Szedlákné Monoczki Andrea testnevelés tanár, önkormányzati
képviselő vezetésével, gyerekek, fiatalok és felnőttek részére egyaránt. A futásban résztvevő hölgyeknek egy-egy
szál virággal kedveskedik önkormányzatunk. Községünk férfijait is örömmel hívjuk és várjuk a futásra!
Ideje: 2016. március 12., szombat, 10:30 óra. Indulás: az iskola előtti parkolóból. Útvonal: Posta, Wass Albert
Emlékmű, Alkotmány utcai buszmegálló. Mozogjunk együtt az egészségünkért, az arnóti hölgyek tiszteletére!
Március 15-ei műsor
Helye: általános iskola, ideje: 2016. március 11., péntek, 9.30 óra. A műsort a 6. osztályosok adják elő.
Öregfiúk bál
Az Arnóti Öregfiúk Sportegyesület bált szervez az arnóti általános iskolában, 2016. március 12-én, szombaton, 19
órától. Előzetesen jelentkezni Orosz Ferencnél a 20/944-8686-os telefonszámon lehet. Mindenkit szeretettel várunk!
Településünk bemutatkozik a miskolci kistermelői piacon
A miskolci Erzsébet téren immár második éve rendeznek a környék gazdálkodói, kiállítói részére kistermelői piacot.
A kulturális és gyerekműsorokkal gazdagított, minden hónap harmadik vasárnapján megtartott piacon mindig egyegy megyeszékhely melletti település mutatkozik be, színpadi produkciókkal, illetve önálló sátorral. Március 20-án
településünk lesz a „díszvendég”. Akik kiállítóként, őstermelőként részt szeretnének venni a piacon, bátran
jelentkezzenek az arnóti polgármesteri hivatalban március 16-ig.
Húsvétváró családi foglalkozás a Kis Mackó játszócsoportban
Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk, kortól függetlenül, a legkisebbektől a szülőkig, nagyszülőkig a 2016.
március 19-én, szombaton, 10-12 óra között, a művelődési házban tartandó húsvétváró foglalkozásunkra.
Köszöntsük együtt a tavaszt természetes alapanyagokból készült ujjfestéssel, gyurmázással, kifestőkkel,
társasjátékokkal, tojásfestéssel, húsvéti díszek közös készítésével, mondókákkal, mesékkel. A rendezvénysorozat
ötletadója, házigazdája Cseke Edit, akinek ezúttal is köszönjük az aktivitását, segítőkészségét, munkáját.
Községi tojásfa-állítás
Az immár második alkalommal felállítandó tojásfát az arnóti óvodások és kisiskolások díszítik fel, részint az
általuk festett húsvéti tojásokkal. Helye: Arnót, posta előtti tér Ideje: 2016. március 22., kedd, 10.30 óra.
Rendezvényünkre községünk apraját-nagyját tisztelettel meghívjuk.
Költészet Napja Ünnepség április 11-én
A művelődési házban, 2016. április 11-én, hétfőn, 18 órai kezdettel, Horváth Judit települési képviselő vezetésével
újból megrendezésre kerülő ünnepségen ezúttal a napjainkban nagyon népszerű slam-költészet borsodi kiválóságai
előadó-estjére kerül sor. Mindenkit szeretettel várunk!
Beszámoló és tisztújító taggyűlés a polgárőrségnél
Február 26-án megtartotta az éves beszámoló taggyűlését a polgárőr egyesület. A beszámolóban elhangzott, hogy az
egyesület 2015-ben összesen 350.000 Ft támogatást kapott, melyből ruházatot, technikai eszközöket vásároltak és az
újonnan kialakított (orvosi rendelő melletti) polgárőr irodába a beléptető rendszert oldották meg. Ebben az irodában
került elhelyezésre a 2015. évben önkormányzati pályázat útján telepített térfigyelő kamerák központi szervergépe,
állandó megfigyeléssel. Elhangzott továbbá, hogy az egyesület tagjai tavaly összesen 4675 óra szolgálatot
teljesítettek. Mivel a polgárőr egyesület 2011-ben alakult és a törvényi előírás szerint 5 évente vezetőséget kell
választani, a régi vezetőség és felügyelő bizottság lemondott. A taggyűlés az egyesület elnökének ismét Orosz
Ferenc alpolgármestert, alelnöknek Galvács Lászlót és Gyimesi Csabát választotta. A felügyelő bizottság élére Kiss
Attila, tagként Oláh Gábor és Figeczki Péter kapott bizalmat. A taggyűlést jelenlétével és hozzászólásával
megtisztelte Szakos István a B.-A.-Z. Megyei Polgárőr Szövetség alelnöke és Szokircsák István járási koordinátor
is.
Milyen rendezvények várhatóak idén Arnóton?
Ápr. 28., péntek, 10.30 óra: Községi májusfa állítás, a posta előtti téren – 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.

