
 

 

AZ ARNÓTI ÖNKORMÁNYZAT HÍRLEVELE – 2017. október (2017/6) 

 

Ünnepeljünk együtt október 23-án! 
Arnót Község Képviselő-testülete tisztelettel meghívja településünk lakosságát, Önt és Kedves Családját,  

a 2017. október 23-án, hétfőn, 12.00 órakor kezdődő, a Turul Emlékműnél 

az 1956-os forradalom és szabadságharc 61. évfordulója alkalmából tartandó ünnepi megemlékezésre. 

Program: harangszó (a tavaly felszentelt arnóti temetői lélekharang hangjával) - Himnusz közös eléneklése, 

Buday Barnabás arnóti evangélikus esperes vezetésével - tárogatón játszik Spisák Bence (Felsőzsolca) - 

köszöntő: dr. Üveges István polgármester - ünnepi beszéd: Csöbör Katalin országgyűlési képviselő - Homolya 

Alexandra, arnóti tanuló az Ismerős Arcok együttes Nélküled című dalát adja elő - Molnár Bálint arnóti diák 

szavalata (Máté Imre: Nagy Imre) - Szemerszki Anna és Szemerszki Mária, arnóti tanulók népdalokat énekelnek 

- Zsolca Néptáncegyüttes fellépése - koszorúzás (Szikszó, Onga, Felsőzsolca és Arnót polgármestere) - Szózat 

közös eléneklése, Szemerszki Mihály görög katolikus parókus vezetésével - műsorvezető: Horváth Judit, arnóti 

települési képviselő. Az iskolai ünnepségre október 20-án, pénteken, 11.30 órai kezdettel kerül sor. 

Mindenkit szeretettel várunk, ünnepeljünk, emlékezzünk együtt! 
 

XVIII. Turul-futás 

2017. október 23-án gyülekező 10.45 órától az Arnót, Alkotmány út és a 3-as számú főút találkozásánál – 

11.00 óra bemelegítés Szedlákné Monoczki Andrea testnevelő tanár, települési képviselő vezetésével -   

11.10 óra: indulás (Minden futó egy-egy feliratos pólót kap ajándékba önkormányzatunktól.)  
 

Szemétszállítás szombaton, október 28-án 

Az október 23-ai ünnep miatt a lakossági kommunális hulladékot a cég nem a szokásos pénteki napon, hanem 

szombaton, október 28-án szállítja el. 
 

„Menjünk együtt múzeumba!” - Arnótiak 2017. évi múzeum-látogatása  

Önkormányzatunk idén a Miskolci Ortodox Múzeumba és Templomba szervez látogatást, idegenvezető 

segítségével. A belépés arnótiaknak ingyenes, a képviselő-testület döntése alapján a belépődíj árát az 

önkormányzat fizeti. A Miskolcra történő utazásról mindenkinek magának kell gondoskodnia. Az önkormányzati 

mikrobusz az idősek, mozgássérültek részére, a hivatalban történő előzetes egyeztetés alapján, korlátozott 

számban ingyenesen igénybe vehető. Biztatjuk lakosainkat, gyerekeket, felnőtteket, időseket egyaránt, éljenek 

ezzel a lehetőséggel, hiszen a templomban látható Közép-Európa legnagyobb, legszebb ikonosztáza, és a kiállítás 

is páratlan értéket képvisel. Találkozó: 2017. november 17-én, pénteken, 15 órakor, a múzeum bejáratánál 

(Miskolc, Deák Ferenc tér 7., a Földes Gimnázium mögött).  
 

A reformáció 500. évfordulójának arnóti ünnepségei 
Idén október 31-én ünneplik a protestánsok, hogy pontosan 500 évvel ezelőtt Luther Márton elindította harcát a 

keresztény hit megújításáért. Erre emlékezve október 24-én este 6 órára komolyzenei koncertre hívják az 

ünneplőket az evangélikus templomba. Fellép a Miskolci Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti Intézetének 

Zenekara és Női Kara. A belépés ingyenes. A koncert előtt, 17.30 órai kezdettel kerül átadásra az önkormányzat 

által a templom kertjében felállított szerény emlékmű. Október 29-én vasárnap a két protestáns (református és 

lutheránus) gyülekezet együtt ünnepel. A szokásoktól eltérően, 10 órakor közös istentiszteletet tartanak az 

evangélikus templomban. Az ünneplés után megnyitják az Arnóti Evangélikus Gyülekezet története című 

kiállítást, ahol az elmúlt 3 évszázad tárgyi emlékeit is megtekinthetők. Október 31-én, a reformáció emléknapján 

Budapestre lehet utazni, a Papp László Arénában 10.000 protestáns ünnepel közösen. A programhoz lehet még 

csatlakozni, érdeklődni az evangélikus parókián lehet. 

 

Pál Dénes karácsonyi koncert december 22-én, pénteken, 17.30 órától, az evangélikus templomban 



 

 

Meghívó az új játszótér és a felújított önkormányzati konyha átadási ünnepségére 
Arnót Község Képviselő-testülete tisztelettel meghívja településünk lakosságát, Önt és Kedves Családját,  

a 2017. november 9-én, csütörtökön, 15 órakor, az Alkotmány út és a Pázsit utca sarkán  kezdődő ünnepségre.  

A gyerekek, szülők régi álma teljesül azzal, hogy egy új, modern, a vonatkozó szabványoknak megfelelő, körbe 

kerített játszóteret sikerült kialakítani településünkön. Homokozó, hinta, kötélpálya, forgóhinta, négyszög-

mászóka, és rugós kacsa került elhelyezésre a Népi Eszközök Parkja melletti, önkormányzatunk által két éve 

megvásárolt telken. Az ingatlant dróthálóval körbe kerítettük, így a biztonságos használat biztosítottá válik. 

Önkormányzatunk a jövő évben is tervezi a játszótér további új játékelemekkel történő bővítését.  

Az önkormányzati konyhán, annak az 1980-as évek közepén történt megépítése óta érdemi felújítás, fejlesztés 

nem következett be. Tavaly önkormányzatunk sikerrel szerepelt egy minisztériumi pályázaton, így a 

villamoshálózat és a belső burkolat megújult, új légtechnika épült ki, továbbá modern konyhai eszközök is 

beszerzésre kerültek. Az új játszótér és a felújított konyha átadási ünnepségén részt vesz és beszédet mond 

Csöbör Katalin országgyűlési képviselő.  
 

Megkezdődött az iskola épületének felújítása 

Önkormányzatunk sikerrel szerepelt a vonatkozó pályázaton, így az iskolánk épülete Európai Uniós forrásból 

külső hőszigetelést kap, kicseréljük a külső nyílászárókat, új fűtési rendszer épül ki, és napelem is felszerelésre 

kerül. Október elején kezdetét vette a pályázat tényleges megvalósítása, a fűtési rendszer korszerűsítésével. Az 

építkezéssel együtt járó kellemetlenségekért továbbra is kérjük a diákok, tanárok, szülők megértését, türelmét.  
 

„A hivatal házhoz megy!” – Polgármesteri utcabejárás október 25-én 
Az önkormányzat vezetői 2017. október 25-én, szerdán, 15.30 órától Széchenyi és az Ady utcában, 16 órától a Dankó 

Pista utcában élőket várják az aktuális problémák megbeszélése céljából.  
 

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 ősszel, 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. 

Főiskolások, egyetemisták pályázata 

Arnót Község Önkormányzata a Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve kiírta a 2018. évre a 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatokat. Olyan szociálisan hátrányos helyzetű 

felsőoktatásban résztvevő hallgatóknak folyósítható az ösztöndíj, akik Arnóton lakóhellyel rendelkeznek, 

felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali tagozatos) képzésben vesznek részt. Pályázhatnak a középiskolát 

az ebben a tanévben elvégzők és nappali főiskolai vagy egyetemi képzésben továbbtanulni szándékozó diákok is. 

Bővebb információ elérhető a http://www.emet.gov.hu/hatter_1/bursa_hungarica2/ oldalon. A pályázat 

benyújtható elektronikus úton  2017. november 7-ig.  
 

Nyugdíjas Nap november 20-án - Várjuk az új nyugdíjasaink jelentkezését! 

Kérjük azon személyek jelentkezését, akik 2017. évben kerültek nyugdíjazásra, vagy 67%, illetve 100 %-os 

rokkantnyugdíjas ellátásban részesülnek, valamint azokat a lakosokat, akik ebben az évben költöztek 

nyugdíjasként Arnótra, hogy legkésőbb 2017. november 18-ig szíveskedjenek ezt jelezni a Polgármesteri 

Hivatalban a nyilvántartás kiegészítése céljából. 
 

Adventi és Karácsonyi Asztali Díszek Kiállítása, Vására, Versenye - 2017. december 1-3., Arnót,Művelődési Ház 

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


