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Ingyenes ételadomány az arnóti rászorultak részére december 18-án   

Előzetesen várjuk a jelentkezőket! 

A karácsony, a szeretet ünnepe jegyében Arnót Község Képviselő-testülete úgy határozott, hogy aranyvasárnap, 

2016. december 18-án minden arnóti, aki kéri és előzetesen jelentkezik, egy tál ételben részesül 

önkormányzatunktól. Eldobható ételhordóban, otthonukba szállítva személyenként egy-egy tál meleg ételt, 

babgulyást kapnak a kérelmezők, kenyérrel, pogácsával és szaloncukorral kiegészítve.  

Akik kérnek az ingyenes ételadományból, kizárólagosan előzetesen, szerdától péntekig kérhetik az alábbi 

elérhetőségek valamelyikén: szerdán és csütörtökön 8 és 15 óra, pénteken 8 és 12 óra között a hivatal központi 

telefonszámán (46/500-740), vagy az arnot@arnot.hu e-mail címen, továbbá szerdától péntekig, 8 és 16 óra 

között személyesen Lengyel Sándorné Papczun Évike munkatársunknál, az iskola épületében, a könyvtár 

helyiségében. Kérjük pontosan megadni a nevet, a címet, és a személyek számát, hogy hány főre kérnek az 

ételadományból.  

A helyi szociális étkezésben résztvevőknek nem kell előzetesen jelentkezniük, ők kivétel nélkül, automatikusan 

részesülnek az adományból, akárcsak a házi segítségnyújtást igénybe vevő időskorúak is. Kérjük, hogy ha a 

szociális étkezők, esetleg az időskorúak közül bárki nem kéri az ingyenes ételadományt, a fenti elérhetőségeken 

ezt jelezze. Azok a szociális étkezők, és azok a kérelmezők, akik elmennek az iskola épületébe vasárnap az 

ételért, kérjük, ezt jelezzék, hogy ne szállítsuk ki az otthonukba az adományt. Az étel osztására, illetve 

kiszállítására vasárnap 11 és 13 óra között kerül sor. Reméljük, hogy sokan élnek majd ezzel az új 

önkormányzati kezdeményezéssel, sokaknak tudunk majd kedveskedni, meleg étellel szolgálni aranyvasárnap. 

 

Karácsonyi templomi koncert Kamarás Máté musical-énekes fellépésével 
Önkormányzatunk szeretettel hívja és várja községünk lakosságát Kamarás Máté, miskolci születésű, nemzetközi 

hírű musical-énekes karácsonyi koncertjére. Ideje: 2016. december 20. (kedd), 17.30 óra, Helye: evangélikus 

templom. Ünnepi beszédet Buday Barnabás evangélikus esperes mond. Műsorvezető: Mács Ildikó. Az esten 

fellép két arnóti tehetséges énekes, Jurák Lili és Balogh Zoé is. A belépés díjtalan.  

 

Szilveszteri bál  

Óvodás Szilveszteri Batyus Bálunkat újra megszervezzük! A jó hangulatot a „TREVIS DUÓ” PARTY 

ZENEKAR garantálja. A gyermekeknek az éjszaka folyamán „szilveszteri meglepetés ajándékokkal, party 

kellékekkel” kedveskedünk!! Az óvodáskorú gyermekeket játszószoba, az iskoláskorú gyermekeket „buliszoba” 

várja. Éjfél után tombolasorsolás, amelyre felajánlásokat szívesen fogadunk! Helye: Arnót, Általános Iskola, 

Ideje: 2016. december 31., 19 óra, Belépőjegy: 3.000-Ft/fő. A 14 éven aluli gyermekeknek ingyenes. Már most 

rendeljen jegyeket, hogy le ne maradjon!!! Jelentkezés: telefonon: 46-509-414; 20-945-0200, 20-477-1388; 70-

580-6996; 30-287-2006;  vagy személyesen az óvodában. Búcsúztassuk együtt az Óévet!   Várjuk együtt az Újévet! 
Szeretettel várunk mindenkit!  Az óvoda dolgozói nevében: Barcsák Pálné óvodavezető 

 

Menetrend-változás az autóbusz-közlekedésben 

Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. az alábbi változásokat vezette be 2016. december 11-től a 

Miskolc- Arnót- Sajópálfala- Sajóvámos autóbuszvonalon. Iskolai előadási napokon a Miskolcról 6.50 órakor és 

14.50 órakor induló járatok a Sajóvámos templom megállóhelyig közlekednek. Iskolai előadási napokon a 7.20 

órakor és 15.20 órakor induló járatok Sajópálfala autóbusz-forduló helyett Sajóvámos templom megállótól 

indulnak Miskolc irányába. Tehát Arnót vonatkozásában érdemi változás nincs. 

 

 

Békés, Áldott Karácsonyt és Egészségben Eltöltött,  

Sikerekben és Magánéleti Örömökben Gazdag Új Esztendőt Kívánunk! 

 

Arnót Község Képviselő-testülete nevében: 

dr. Üveges István polgármester 

mailto:arnot@arnot.hu


Tűzifaosztás – szociális alapon 

Önkormányzatunk újból sikerrel szerepelt a Belügyminisztérium pályázatán. A vonatkozó jogszabály egyéb 

jogosultak mellett a települési lakhatási támogatásra jogosultak, aktív korúak ellátásában részesülők, időskorúak 

járadékára jogosultak, adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatásra jogosultak, a 

gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos 

helyzetű gyermeket nevelő szülők, egyedül álló nyugdíjban vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülő személy - 

akinek a jövedelme az 57.000.-Ft-ot nem haladja meg- részére teszi lehetővé a tűzifa osztását. A tűzifaosztásra 

várhatóan 2017. február elején kerül sor a polgármesteri hivatal udvarán. A kérelmeket az erre rendszeresített 

nyomtatványon január 15-ig lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatalba. A kérelem nyomtatványa letölthető a 

település honlapjáról, a www.arnot.hu oldalról, vagy személyesen a polgármesteri hivatalban kérhető. 

 

Ünnepi egyházi alkalmak időpontjai 
Római Katolikus Egyház: december 24., szombat 19 óra élő Betlehem, 20 óra éjféli mise ; december 25., 

vasárnap 11 óra 30 perc mise; december 26., hétfő 11 óra 30 perc mise; december 31., szombat 17 óra Hálaadás; 

január 1., vasárnap 11 óra 30 perc mise;  

Görög Katolikus Egyház: december 17., szombat 18 óra Lelkigyakorlat, gyónási alkalom; december 18., 

vasárnap  9.30 óra Lelkigyakorlat, gyónási alkalom; december 23. péntek 20 óra Királyi imaórák; december 24., 

szombat Szenteste, Karácsony vigíliája, 21.30 óra Karácsonyi játék, Esti zsolozsma, Szent Liturgia; december 

25., vasárnap 9.30 óra Karácsony–Jézus Krisztus születése – Szent Liturgia; december 26., hétfő 9.30 óra 

Karácsony – Szűz Mária Istenanyasága – Szent Liturgia; január 1., vasárnap Újév 9 óra Utrenye, 9.30 óra Szent 

Liturgia; január 6., péntek Úrjelenés (Vízkereszt) 9-kor Utrenye, 9.30 óra Szent Liturgia, vízszentelés; 

Református Egyház: december 17., szombat 10 óra Játszóház; december 18., vasárnap 10.30 óra Családi  

istentisztelet; december 24., szombat  16 óra Karácsonyi istentisztelet; december 25., vasárnap 9.30 óra 

Úrvacsorás istentisztelet; december 26., hétfő 9.30 óra istentisztelet; 

Evangélikus Egyház: december 24., szombat 17 óra karácsonyesti istentisztelet; december 25., vasárnap 9 óra ünnepi 

úrvacsorás istentisztelet; december 26., hétfő 10.30 óra istentisztelet; 
 

 

A lakosság ruha-lomtalanítása december 14-én és 15-én 
Önkormányzatunk a lakosság részére ruha-lomtalanítási akciót szervez. Ha bárkinek az otthonában általa már nem 

használt, de jó minőségű ruhája, cipője, kabátja, stb. van, most könnyen megszabadulhat tőle. A kitisztított, kimosott 

ruhákat a művelődési házban december 14 én, szerdán, és 15-én, csütörtökön, 10 és 18 óra között önkormányzatunk 

munkatársai átveszik, díjmentesen.  Várjuk a tiszta, működőképes használati, konyhai tárgyakat is. Elektromos 

üzemelésű eszközöket nem veszünk át. 
 

Használt ruhaosztás a rászorulók részére december 16-án 
December 16-án, pénteken, 14 órától 18 óráig településünk rászorulói részére lehetővé tesszük, hogy az előző két 

napban bevitt ruhákból, eszközökből ingyenesen válogassanak, „turkáljanak”, saját használati céljukra. Biztatjuk 

a rászorulókat, hogy bátran éljenek ezzel a lehetőséggel. Ami nem kerül szétosztásra, azt önkormányzatunk 

átadja egy textil szelektív hulladékgyűjtő cég részére. 
 

Vágjuk le a villanyvezetékekbe felnyúló faágakat! 

Több magáningatlan előtt, az utcára, a közterületre kiültetett fák már akkorára megnőttek, hogy hozzáérnek a 

villanyvezetékhez, ezzel folyamatos balesetveszélyt idéznek elő. Kérjük az érintett ingatlantulajdonosokat, hogy 

a fáik ágainak levágásáról gondoskodni szíveskedjenek, még a tavaszi rügyfakadás előtt. Köszönjük.  

 

Köszönjük Patakiné dr. Bulzán Edit gyógyszerészünk felajánlását! 

Patakiné Dr. Bulzán Edit gyógyszerészünk 100 ezer forintos adományt juttatott el önkormányzatunkhoz. Az 

összegből a felújított művelődési házunk nagytermének falára településünk templomairól, középületeiről készült 

fotókat helyeztük, helyezzük ki.  Köszönjük Gyógyszerész Asszony felajánlását! A fényképeket Huszár Stefánia, 

önkormányzatunk munkatársa készítette. 
 

Január 19: előadás és beszélgetés a Rákosi-korszakról, az arnóti történésekről 

2017. január 19-én, csütörtökön 17.30 órai  kezdettel a Művelődési Házban a Rákosi-korszakra, a kommunista 

diktatúra időszakára emlékezünk, dr. Fazekas Csaba egyetemi docens előadása alapján.  
 

Az Önkormányzati Hírlevelet írta és szerkesztette: dr. Üveges István polgármester 

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

http://www.arnot.hu/

