
AZ ARNÓTI ÖNKORMÁNYZAT HÍRLEVELE – 2017. március (2017/1)

Községi Nőnapi Ünnepség március 8-án
Arnót Község Képviselő-testülete tisztelettel és szeretettel meghívja településünk hölgyeit, gyermekeket,

fiatalokat és az idősebbeket egyaránt, a harmadik alkalommal megrendezendő községi Nőnapi Ünnepségre.
Ideje:2017. március 8., szerda, 17:00 óra. - Helye: Arnót, Művelődési Ház.

Program:
Polgármesteri köszöntő - Az arnóti nagycsoportos óvodások és iskolások műsora - Ünnepi beszéd: Takács

Ferenc, az Arnóti Ezüst Szál Nyugdíjas Egyesület elnöke - Kriston Milán, a Miskolci Nemzeti Színház
színművészének fellépése (ének, vers)

Szeretettel hívjuk és várjuk községünk hölgyeit az ünnepségünkre! 
A jelenlévő hölgyeknek egy-egy szál virággal kedveskedik önkormányzatunk.

dr. Üveges István polgármester

(A rendezvényről készült videó-felvétel a kábeltévében 
március 11-én, szombaton, és 12-én, vasárnap 18:00 órától tekinthető meg.)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nőnapi futás március 11-én

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 férfiait is örömmel hívjuk és
várjuk a  futásra!  Időpont: 2017. március  11., szombat 10.30 óra.   Indulás:  az iskola előtti  parkolóból.
Útvonal: Posta, Wass Albert Emlékmű, Alkotmány utcai buszforduló. Mozogjunk együtt az egészségünkért,
az arnóti  hölgyek tiszteletére!

Eb-oltás március 11-én, 25-én, és április 15-én
A kötelező védőoltás helye: a polgármesteri hivatal hátsó, gazdasági épületénél kialakított oltópont. A veszettség
elleni  védőoltás  költsége  féregtelenítési  gyógyszerrel  együtt:  3.800  Ft/eb.  Az  ebek  oltásának  feltétele  az
azonosító mikrochip megléte. Az esetlegesen hiányzó mikrochip pótlás költsége 3500 Ft. Az oltások időpontja
2017. március 11-én (szombat) 9 - 12 óráig, március 25. (szombat) 13-15 óráig, és április 15. (szombat) 10-12
óráig. Az oltási könyveket szíveskedjenek elhozni. Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a veszettség elleni oltás
és az ebek mikrochippel való ellátása kötelező. Ennek elmulasztása szabálysértési bírságot von maga után.

Március 15-ei községi ünnepség
Önkormányzatunk  szeretettel  hívja  településünk  lakosságát  az  általános  iskolánk  aulájában megtartandó
ünnepségre  2017.  március  14-én,  kedden,  11  órakor.  Ünnepi  beszédet  Török Dezső Úr,  a  Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Közgyűlés elnöke mond, a műsort az iskola 6. osztályos tanulói adják elő, Molnár Attiláné
osztályfőnök vezetésével. 

Lomtalanítás április 7-én
A ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Kft. tájékoztatása alapján értesítjük lakosainkat, hogy a cég  2017.
április 7-én (pénteken) reggel 7 órától lomtalanítási akciót szervez. A  háztartásokban feleslegessé vált tárgyakat
díjtalanul  szállítják  el.  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 és bontási hulladék -  kommunális hulladék. Ezeknek az elszállítása és ártalmatlanításra történő
átadása a tulajdonos kötelessége az ártalmatlanításra jogosult cég felé.

„A hivatal házhoz megy!” – Folytatódnak a polgármesteri utcabejárások 
Az önkormányzat vezetői 2017. március 16-án, csütörtökön a Kossuth utca lakóit 16.00 órakor, a Pázsit utcaiakat 16.20
órától várják az aktuális problémák megbeszélése céljából. 

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.

http://www.arnot.hu/


Fenyőfát lehet ültetni a lakóingatlanok előtti közterületre
Az önkormányzat pályázati forrásból, ingyenesen egy-egy kis fenyőfát ajánl fel a lakóingatlanok tulajdonosai
részére, elültetés céljából. Aki most tavasszal, a háza elé, a kerítés és a járda, illetve az úttest közötti közterületre
szívesen ültetne egy fenyőfát a vonatkozó szabályok betartásával, az a polgármesteri hivatalban jelentkezhet. A
jelenleg kb. 20-30 cm magas kis fát csak a közterületre  lehet ültetni.  Az elültetést,  az esetleges locsolást  és
később a villanyvezeték alá való visszavágást a lakosoknak kell végezniük. Díszítsük, tegyük szebbé Arnótot! A
jelentkezőket az átvétel konkrét helyéről és idejéről utólagosan értesíti az önkormányzat.

Mikor lehet a kerti növényi hulladékot elégetni? 
1. Kommunális, ipari eredetű, illetve veszélyes anyagot tartalmazó hulladék égetése tilos.
2. Az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat 2015. március 5-ei hatályba lépése továbbra sem érinti a kerti grillezést
és a tűzön történő sütés-főzést, azonban mint minden égetéssel összefüggő tevékenység során, itt is be kell tartani
a tűzgyújtás általános szabályait.
3. Belterületen csak abban az esetben lehet növényi hulladékot égetni, ha azt önkormányzati rendelet lehetővé
teszi. Képviselő-testületünk a 11/2014. (V. 30.) számú önkormányzati rendelettel szabályozza az avar és a kerti
hulladékok nyílttéri égetését. Eszerint 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. A hatóságilag elrendelt általános (országos) tűzgyújtási tilalom alól a rendelet
nem ad felmentést. A rendelet teljes szövege megtalálható a polgármesteri hivatalban, továbbá a www.arnot.hu
honlapon, valamint az Arnót Önkormányzata Facebook oldalon. 
4. A külterületi szabadtéri égetést minden esetben előzetesen, 10 nappal korábban engedélyeztetni kell a miskolci
katasztrófavédelmi kirendeltség tűzvédelmi hatóságával. 

Latin táncklub indul Arnóton
Önkormányzatunk  táncra  buzdítja  a  településünkön  élő  hölgyeket,  életkortól  függetlenül.  A tánc  levezeti  a
stresszt,  alakot  formál,  és  nőiessé  teszi  a  mozgást.  Az  órákat  Balogh  Ivett  tartja.   Az  összejövetelek
önköltségesek, a díja 1.000 Ft/fő/alkalom, vagy 5 alkalmas bérlet váltható 4.000 forintért. A táncóra helye: Arnót,
Művelődési Ház. Ideje: minden héten pénteken 18 órától.  Öltözet: kényelmes sportruha, edzőcipő (az utóbbi
kötelező).

A focibajnokság tavaszi sorsolása
2017.03.11. Szombat 14:30 Sajósenye-Arnót - Dédestapolcsány Arnóton
2017.03.19. Vasárnap 15:00 Nyírjes-Szirma - Sajósenye-Arnót
2017.03.25. Szombat 15:00 Sajósenye-Arnót - Parasznya Sajósenyén
2017.04.01. Szombat 16:30 Szirmabesenyő - Sajósenye-Arnót
2017.04.08. Szombat 16:30 Sajósenye-Arnót - Gesztely Arnóton
2017.04.15. Szombat 16:30 Aszaló - Sajósenye-Arnót
2017.04.22. Szombat 17:00 Múcsony - Sajósenye-Arnót
2017.04.29. Szombat 17:00 Sajósenye-Arnót - Mályinka Sajósenyén
2017.05.07. Vasárnap 17:00 Szalonna - Sajósenye-Arnót
2017.05.13. Szombat 17:00 Sajósenye-Arnót - Varbó Arnóton
2017.05.20. Szombat 17:00 Rudabánya - Sajósenye-Arnót
2017.05.27. Szombat 17:00 Sajósenye-Arnót - Bódvaszilas Sajósenyén
2017.06.11. Vasárnap 17:00 Sajóvámos - Sajósenye-Arnót
Az ificsapat mérkőzéseit mindig a nagycsapat kezdése előtt 2 órával rendezik meg. A Sajósenyén megrendezendő
meccsekre a nagycsapat kezdése előtt 1 órával az iskolánk előtti parkolóból az arnóti önkormányzat mikrobusza
az érdeklődő drukkereket átszállítja Sajósenyére, ingyenesen. 

Önkénteseket hív a Mária Rádió (FM 100,6)
A  Mária  Rádió  non-profit civil kezdeményezés. Önkéntesi  szolgálat  működteti  és  kizárólag  a  hallgatók
adományaiból tartja fenn magát. Teljes mértékben politika és reklám mentes. A Mária Rádió egy világhálózat
tagjaként 11 éve működik Magyarországon. Küldetése a társadalom lelki-szellemi megerősítése, segítése értékes
emberi példák és kezdeményezések bemutatásával. Aki kedvet érez az önkéntes  műsorkészítésre, jelentkezzen
Ureczky Tündénél a tunde.ureczky@gmail.com címen.

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

mailto:tunde.ureczky@gmail.com
http://www.arnot.hu/

