
AZ ARNÓTI ÖNKORMÁNYZAT HÍRLEVELE – 2017. április (2017/2)

I. Borsod Megyei Májuskosár Kiállítás, Vásár és Verseny 
Helye: Arnót,  Művelődési  Ház (Petőfi  u.  118.)  Megnyitó: 2017.  április  21.,  péntek  17:00 óra.  Program:  A
rendezvény megnyitása:  Csöbör Katalin országgyűlési képviselő - Előadás a májuskosár hagyományáról Oláh
István (Silky Trade Kft.) rendezvény-dekoratőr, virágkereskedő, a rendezvény ötletgazdája -  „Jaj, de szép kék
szeme  van  magának…” Jenei  Gábor,  a  Madách  Színház  színművészének  előadása  (operett,  magyar  nóta,
musical) 
A májuskosarak zsűrizése, a díjak átadása - A zsűri elnöke: Bánné dr. Gál Boglárka,  a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Értéktár Bizottság elnöke.  Egy ajándék-májuskosár kisorsolása a nézők között. 
A kiállítás megtekinthető: 2017. április 21., péntek, 17:00-19:00 óra - április 22., szombat, 10:00-18:00 óra -
április 23., vasárnap, 10:00-14:00 óra. A rendezvényre a belépés ingyenes. 
Arnót Község Önkormányzata és a Silky Trade Kft. szeretettel meghívja községünk lakosságát, Önt és Kedves
Párját,  Családját  rendezvényünkre.  A májuskosarat,  mint  nemzeti  értéket   a  Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Értéktár Bizottság a 2017. januári ülésén felvette a megyei értéktárba.

Az új 1956-os Emlékpark átadása április 30-án 
Önkormányzatunk  sikerrel  szerepelt  az  1956-os  Emlékbizottság  által  kiírt  pályázaton,  így az  iskola  melletti
parkot  szépen  felújítottuk,  szökőkúttal,  kandeláberekkel,  ülőpadokkal  díszítettük,  és  az  ’56-ban élt  arnótiak,
elődeink  emlékére,  továbbá  Túróczy  Zoltán  evangélikus  püspök  és  Pártay  Tivadar  lutheránus  kántor-tanító
tiszteletére egy emlékoszlopot állítottunk.
Az átadási ünnepség időpontja: 2017. április 30., vasárnap, 12 óra.
Program: Himnusz - Polgármesteri köszöntő - Ünnepi beszédek: Csöbör Katalin országgyűlési képviselő, és dr.
Fabiny Tamás  evangélikus püspök – Az 1956-os Emlékpark és Emlékoszlop felszentelése, megáldása -  A 2000.
évben átadott,  az  időjárás  által  megviselt  Millenniumi  Emlékkereszt  helyére  most  felállított  új  emlékkereszt
megáldása,  felszentelése  az  arnóti  gyülekezetek  lelkészei  által  (Zajacz  Ernő  római  katolikus  plébános,
Szemerszki Mihály görög katolikus parókus, Rácsok András református lelkész, Buday Barnabás evangélikus
esperes) – Szózat. Az ünnepségre tisztelettel hívjuk községünk lakosságát.

                                                          

„ A programot az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójára létrehozott Emlékbizottság támogatja”

„A hivatal házhoz megy!” – Polgármesteri utcabejárás április 20-án 
Az önkormányzat vezetői 2017. április 20-án, csütörtökön, 16 órától a Petőfi utca Zsolca felőli elején élőket, (a postáig)
várják az aktuális problémák megbeszélése céljából, 16.40-től a Dózsa György utcában lakók tehetik fel a kérdéseiket
. 

Tüdőszűrés április végén
Az általános iskola előtti közterületen 2017. április 24-25-26-27-28-án 9:15 -13:30 óra között tüdőszűrést végez a
Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktató Kórház  a szűrőbusszal. 40 éves kor felett évente ajánlott a
tüdőszűrő vizsgálat, mely ingyenes, 40 év alatti lakos részére 1.700 Ft a vizsgálat díja.

Kellemes húsvéti ünnepeket kíván
községünk valamennyi lakosának, és minden

kedves olvasónknak
Arnót Község Képviselő-testülete és az
önkormányzat munkatársai nevében:

dr. Üveges István polgármester



Húsvéti egyházi alkalmak
Római Katolikus Egyház:  Nagypéntek (április 14.) 17:00 Kereszt előtti Hódolat, Passió; Nagyszombat (április
15.) 17:00 Tűzszentelés, Feltámadási szertartás, Keresztségi Fogadalom megújítás, Szentmise, majd Feltámadási
Körmenet; Húsvét vasárnap: 11:30  Ünnepi Szentmise; Húsvét hétfő 8 óra Ünnepi Szentmise

Görög  Katolikus  Egyház: Nagycsütörtök  (április  13.)  8:00  Nagy Szent  Bazil  liturgiája  vecsernyével;  18:00
Kínszenvedési  evangéliumok (örömhírvételi  istentisztelet).  Nagypéntek  (áprilisi  14.)  Szigorú böjti  nap délig!
8:00  Királyi  imaórák;  18:00  Aranyszájú  liturgia  vecsernyével,  sírba  tétel  körmenettel,  ezt  követően
VIRRASZTÁS  A  FELTÁMADÁSIG.  Nagyszombat  (április  15.)  7:00  Utrenye;  18:00  Nagy  Szent  Bazil
liturgiája vecsernyével;  Húsvét-vasárnap 00:00 óra.  Feltámadási  szertartás  körmenettel,  pászkaszentelés;  9:30
Szent  liturgia,  pászkaszentelés;  16:00  Nagy  vecsernye  evangéliummal;  Húsvét-hétfő  9:30  Szent  liturgia,
miroválás; 16:00 Nagy vecsernye; Húsvét-kedd 8:30 Utrenye; 9:30 Szent Liturgia ; 16:00 Nagy Vecsernye

Református Egyház: Nagypéntek ( április 14. )18 óra Passiós istentisztelet igehirdetéssel
Húsvét-vasárnap  9:30  Ünnepi  istentisztelet  úrvacsorával.  Ezen  az  istentiszteleten  a  gyülekezet  átveszi  a
gyülekezeti ház új festett kazettás díszítését; Húsvét hétfő 9: 30 perc Másodnapi istentisztelet

Evangélikus Egyház: Nagypéntek (április 14.) 18 óra Passiótörténet olvasása a gyermekek szolgálatával együtt.
Húsvét-vasárnap 9:00 istentisztelet úrvacsoravétel lehetőségével; Húsvét hétfő 10:30 istentisztelet úrvacsoravétel
lehetőségével - április 30. (vasárnap) 10:30 Ünnepi istentisztelet az evangélikus templomban dr. Fabiny Tamás
püspök úr prédikációjával.

Beiratkozás az iskolába és az óvodába - Az általános iskolai beiratkozás ideje: 2017. április 20. (csütörtök) 8.00-
19.00 óra között, és április 21. (péntek) 8.00-18.00 óra között. A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok 
szükségesek: a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított lakcímkártya, az iskolába 
lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás. A hit- és erkölcstanoktatásra vonatkozó nyilatkozatot a 
beíratáskor kell megtennie a szülőnek. Az óvodai beiratkozásra 2017. április 24-25-26-án, 8 és 17 óra között kerül sor.
Községi májusfa-állítás április 28-án - A Posta előtti téren április 28-án, pénteken, 10 óra 30 perces kezdettel 
állítjuk fel településünk május-fáját, az óvodások műsora kíséretében. A hagyományteremtő szándékkal 
megrendezendő összejövetelre várjuk községünk lakóit is. 
Idén is elültetjük az újszülött csecsemőink és ballagó iskolásaink életfáját - Negyedik éve rendezzük meg az 
immár hagyományosnak nevezhető faültetést. Erre május 4-én, 15 órai kezdettel kerül sor a gyógyszertár mellett, az 
egykori kerítés helyén. Ünnepségünkre szeretettel hívjuk községünk lakóit is.  
A lakosság tavaszi ruha-lomtalanítása április 24-25-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 április 24-én, hétfőn és 25-
én, kedden, 10 és 18 óra között önkormányzatunk munkatársai átveszik, díjmentesen. 
Használt ruhaosztás a rászorulók részére - Április 26-án és 27-én, szerdán és csütörtökön, 10-től 15 óráig 
településünk rászorulói részére lehetővé tesszük, hogy az előző két napban bevitt ruhákból ingyenesen 
válogassanak, „turkáljanak”, saját használati céljukra. 
Népi táncház április 27-én - 2017. április 27-én, (csütörtök), 18 órai kezdettel népi táncházat szervez az 
evangélikus gyülekezet a Művelődési Házban. Felekezeti hovatartozás és korhatár nélkül mindenkit szeretettel 
várnak.
Községi kerékpártúra június 3-án - Önkormányzatunk az elmúlt évekhez hasonlóan idén is megszervezi a községi
kerékpártúrát. Útirány: Edelény, felújított kastély. Indulás az iskola előtti parkolóból 9 órakor. Mindenkit szeretettel 
várunk!  
Két menü közül lehet választani az önkormányzati konyhán - Az önkormányzati konyha bővíteni kívánja a 
választékot a szolgáltatást igénylőknek. A szociális étkezők és a vendégebédet vásárlók március elejétől a 
második fogás vonatkozásában két étel közül választhatnak, előzetesen. Érdeklődni a konyhán, és 
önkormányzatunk honlapján (www.arnot.hu) lehet.
A kerti hulladék nyílttéri égetése a nyári időszámítás szerinti időszakban 11 és 20 óra között, valamint a téli
időszámítás szerinti időszakban 10 és 17 óra között engedélyezett. Vasárnap és ünnepnapokon tilos az égetés.
Iskolások népdal- és nótaversenye – Felhívás - A Magyar Nótaszerzők és Énekesek Észak-Magyarországi 
Csoportja ez évben is megrendezi alsó- és felső tagozatos általános iskolás gyermekek részére a magyar népdal- 
és nótaversenyt. A verseny helyszíne: Felsőzsolca, Pokol Csárda színházterme, Kassai u. 1.  Időpontja:   2017. 
május 18. (csütörtök) 15.00 óra. Érdeklődés 2017. május 10-ig a katisk.fzs@gmail.com e-mail címen.

Az Önkormányzati Hírlevelet írta és szerkesztette: dr. Üveges István polgármester
Az aktuális önkormányzati hírek, információk az Arnót Önkormányzata Facebook oldalon olvashatók.
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