
AZ ARNÓTI ÖNKORMÁNYZAT HÍRLEVELE – 2016. május (2016/4) 

 

Meghívó 

 

 
 

Arnóti Családok Napja 
(Falunap) 

Arnót Képviselő-testülete nevében tisztelettel és szeretettel meghívjuk  
községünk lakosságát, Önt és Kedves Családját településünk ünnepségére.  

Ideje: 2016. május 28., szombat. Helye: általános iskola. 
Program: 

 

A lakosság hívogatása 13.30 órától - a Csomasz Brass Band Felsőzsolca és a Felsőzsolcai Mazsorettek 
utcai vonulása, zenélése által, az arnóti Szarka Lilla és Szarka Laura részvételével – útvonal: iskola, posta, 
Petőfi út, Széchenyi út, Kisfaludy út, iskola 
13:30 – „Arnót leggyorsabb családja” – futóverseny - a focipályára várjuk a családok jelentkezését, 4 fős 
csapatok indulhatnak, (anya, apa, és két 18 év alatti gyerek; az egy rokonságba tartozók is nevezhetnek a 
versenyre) – díjazás: időeredmény alapján, továbbá a legidősebb, valamint a legfiatalabb életkorú családok 
kategóriában az I., II., és III. helyezettek részére, de oklevelet mindenki kap (szervező: Szedlákné Monoczki 
Andrea testnevelés tanár, önkormányzati képviselő) 
13.45 - A közmunkáltatás keretében, a tornaterem mellett elkészült salakpálya ünnepélyes átadása – 
kispályás focimeccs: Miskolci Egyházmegye Papjai –  Arnóti Öregfiúk  
15:40 „Arnót legerősebb családja” - vetélkedő (súlycipelés, súlyemelés, kötélhúzás, alkartámasz, talicska-
toló verseny, célba dobás) - a focipályára várjuk a családok jelentkezését, 4 fős csapatok indulhatnak, (anya, 
apa, és két 18 év alatti gyerek, de az egy rokonságba tartozók is nevezhetnek a versenyre) – díjazás: az elért 
eredmények alapján az I., II., és III. helyezettek részére, de oklevelet mindenki kap (szervező:   Kovácsné 
Kállai Ilona) 
 
Az iskola udvarán felállított színpadon: 
14:45 Csiribiri Együttes élő koncertje 
16:00-16.20: Csomasz Brass Band Felsőzsolca és a Felsőzsolcai Mazsorettek bemutatója 
16.20-16.30: Kovács Eszter énekes fellépése – Mai világslágerek  
(Eszter több tehetségkutató verseny győztese)   
17:30  dr. Üveges István polgármester és Csöbör Katalin országgyűlési képviselő köszöntő beszéde  
A családi sportvetélkedők eredményhirdetése 
Az „Év Polgárőre Díj – 2016” átadása Tóth Endre részére 
A felújított diósgyőri várba vagy a miskolci vadasparkba szóló családi belépő kisorsolása  
(az Információs Pultnál mindenki, személyenként kap egy-egy sorszámot) 
 

18:00 – NAGY FERÓ KONCERTJE 
 

18:45 - The Sign Együttes koncertje, az arnóti Kollár Ábel szereplésével (alternatív rock)  
Arnótiak tábortüzének ünnepélyes meggyújtása  
19:30 – The Memphis Együttes koncertje (rock and roll nosztalgia-zenekar) 
21:00 Bajnokok Ligája Kupa döntő kivetítéses megtekintése az iskolai aulában  

(Real Madrid – Atletico Madrid)  
 



Kísérőprogramok:  
Községi rajzpályázat alkotásainak bemutatása (Molnár Attiláné, iskolánk rajztanárának szervezésében – 
helyszín: iskolai aula 
Mai mesterségek bemutatója - néprajztudós, IT központos, tervező mérnök, mentőtiszt, vízgazdálkodási 
szakember, népzenész, villamossági szakember (nem csak a pályaválasztás előtt álló fiataloknak és 
családjaiknak, de nekik feltétlenül ajánljuk ezt a programot, amelyet a miskolci Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház által megvalósított NTP-CsSzP-M15-0012 pályázat 
keretein belül rendezünk meg 14 és 18 óra között – helyszín: iskolai aula 
Gyerkőc-sziget – 16-18 óra között várjuk az 1 és 10 év közötti gyerekeket játékos kalandozásra (Cseke Edit 
főszervezésében, az óvoda és iskola pedagógusainak közreműködésével); helyszín: iskola udvara 
Tűzoltó gépjármű bemutatója (a Miskolci Tűzoltóság által) – 15 és 18 óra között az iskola udvarán  
Slackline – kifeszített kötélen egyensúlyozás – Nahaj Péter felajánlásaként, az iskola udvarán 
Ugráló-vár, büfé, alkalmi árusok 

 

Jó szórakozást, tartalmas kikapcsolódást kívánunk községünk valamennyi lakójának! 
Szeretettel hívjuk és várjuk Önt, Önöket is! 
KÖZÖSSÉGET TEREMTÜNK!     ARNÓTON ÉLNI JÓ! 

 

A rendezvény részint az önkormányzat, részint az Arnóti Ovisokért Alapítvány által megnyert, CSP-CSBO-
15-A-23056 kódszámú, Családdal a gyermekeinkért című pályázat finanszírozásából valósul meg. 

 
 

 
Barcsák Pálné           dr. Üveges István 
Arnóti Ovisokért Alapítvány              polgármester 
Kuratóriumának elnöke          

 
                       
Megnyílt a szikszói hulladéklerakó – A május közepétől működő, a Zöld Völgy Kft. által üzemeltetett 
hulladéklerakóba ingyenesen zöldhulladékot, betontörmeléket, papírhulladékot, lomhulladékot, elektronikai 
hulladékot, üveghulladékot, és veszélyes hulladékot egyaránt el lehet helyezni. A fenti hulladéktípusokból 
ingyenesen összesen maximum 250 kg-ot vesznek át, lakóingatlanonként, negyedévenként. Az átvétel 
feltétele: arnóti lakcímkártya bemutatása. Nyitva: csak hétfői és csak pénteki napokon, 8 órától 16 óráig. 
Cím: Szikszó, szennyvíztisztító telep mellett (a közúti lámpánál jobbra, a vasúti sorompó után balra). Kérjük 
lakosainkat, vegyék igénybe ezt az új szolgáltatást, ne községünk külterületére hordják a szemetet, 
törmeléket! 
A szelektív hulladékszállítás időpontja: minden második szerdán, legközelebb június 8-án. 
A zöldhulladék lerakásának szabályai 1.A z arnóti kijelölt helyen a kihelyezett sorompót kérjük elforgatni 
(kapuként nyílik)! 2. Csak kizárólag arnótiak részére engedélyezett a zöldhulladék elhelyezése! Kérjük a 
lakcímkártyát az őrnek bemutatni!; 3. Csak kizárólag zöldhulladékot szabad elhelyezni! Kommunális 
hulladék, törmelék, stb. lerakása tilos! 4. A zsákban hozott zöldhulladékot kérjük kiönteni, és a zsákot 
elvinni! Köszönjük lakosaink közreműködését és megértését.   
Közterületeken tilos a szeszesital fogyasztása - A képviselő-testület május 17-ei ülésén hozott döntése 
értelmében tilos a szeszesital fogyasztása a közterületeken. Az elmúlt időszakban különösen a posta és a 
kisbolt között fordult elő rendszeresen az alkoholfogyasztás. Feljelentés esetén a járási hivatal folytatja le az 
eljárást, bizonyított elkövetés esetén akár 150 ezer forintos pénzbírságot is kiszabhat.  
Községi kerékpártúra június 4-én - Önkormányzatunk az elmúlt évekhez hasonlóan idén is megszervezi a 
községi kerékpártúrát. Útirány: Boldva, Ziliz, Nyomár, Hangács. Indulás az iskola előtti parkolóból 9 órakor. 
A részvétel teljesen ingyenes, a túrázókat egy-egy tányér étellel megvendégeli önkormányzatunk. 
Lélekharang a temetőben – Átadás és Arnótról Elszármazottak Találkozója augusztus 20-án 
A négy helyi gyülekezet és az önkormányzat finanszírozásában lélekharang létesítéséről született döntés. A 
temetőben a megvalósítás júniusban megkezdődik, az ünnepélyes átadásra augusztus 20-án kerül sor. 
Ugyanezen a napon megrendezzük az Arnótról Elszármazottak Első Találkozóját. Kérjük, hogy akinek 
családtagja, rokona, ismerőse már nem nálunk, velünk él Arnóton, és részt szeretne venni a találkozón, az 
elérhetőségüket (lakcím, vagy elektronikus levélcím, esetleg telefonszám) megadni szíveskedjenek a 
polgármesteri hivatalba. Az érdeklődőknek névre szóló meghívót küld önkormányzatunk.  


