AZ ARNÓTI ÖNKORMÁNYZAT HÍRLEVELE – 2018. október (2018/5)

Szüreti felvonulásra hívjuk lakosainkat október 12-én
Sok szeretettel meghívjuk és várjuk a község lakosságát 2018. október 12-én, pénteken az arnóti
óvodások hagyományőrző szüreti felvonulására. Indulás: 14.30 órakor a központi óvodától (Dózsa Gy.
u. 1.)
A gyermekek és a szülők, felvonulását színesíti:
Kisbíró köszöntése - Kárpátaljai Zápszony testvértelepülés néptánccsoportjának előadása
Boncsér Gábor népzenei kíséret - Az óvónők éneke - Lovasok, feldíszített szekerek és hintó
Útvonal: Dózsa Gy. u. - Petőfi u. – Ady Endre u. – Petőfi u. – Kisfaludy u. – Alkotmány u.
Községünk mindkét temploma előtt a helyi lelkészek hálaadó imát mondanak a szüretért.
A műsor megtekinthető: 15:00 órakor a Wass Albert emlékműnél, 15:45 órakor az Általános Iskola
előtt, ezt követően ünnepélyes műsor keretében EMLÉKFA ültetés lesz, az iskola melletti parkban
Arnót testvértelepülése, a kárpátaljai Zápszony delegációjával.
Barcsák Pálné óvodavezető

Meghívó a Megyei Lakodalmas Napra, október 13-ára
Önkormányzatunk, pályázati forrásból idén is megrendezi az immár hagyományos megyei lakodalmas
napot, amelyre szeretettel hívjuk és várjuk községünk lakosságát. Program:
13:00-18:00 óra: a Parasznyai Babamúzeum menyasszony és vőlegény, továbbá népies babáinak
kiállítása (az iskolai tornateremben)
15:00-18:00 óra: lagzis játszóház gyerekeknek (tanteremben, az iskolánk pedagógusainak
szervezésében)
Az iskolai tornateremben felállított színpadon:
13.00 óra: Szivárvány Tánccsoport (Miskolc): Lakodalmas sebes csárdás
13.15 óra: A zápszonyi iskolások lakodalmas műsora
13.30 óra „Eladó a menyasszony - Nagyvőfély kerestetik” - iskolások megyei vőfélyversenye
14.30 óra: A Kárpát-medencei vőfélyek emlékfájának elültetése az iskola melletti parkban
15.00 óra: A vőfélyverseny eredményhirdetése
15:30 óra: Kárpát-medencei vőfélyek bemutatkozása, gálaműsora (34 vőfély szereplésével)
(Egy mai vidéki lagzi hangulatos eseményeinek bemutatója, a menyasszonykikéréstől kezdődően a
búcsúztatáson, a polgári szertartáson és a lakodalmi játékokon át a menyecsketáncig)
17.00 óra: Testvér-települési szerződés aláírása a kárpátaljai Zápszony és Arnót között
17.30 óra: SZANDI KONCERT
18:30 óra: Lakodalmi bál - vacsorával, a vőfélyek szereplésével (belépőjegy: arnóti lakosok számára:
3.500 Ft/fő, nem arnótiaknak 4.500 Ft/fő. Ez az ár a hangulatos lagzis zene mellett tartalmazza a 3
fogásos vacsora, továbbá az 1 szelet menyasszonyi torta és az éjfél utáni töltött káposzta fogyasztását,
valamint a 2 alkalommal történő rövidital felszolgálást. Az elhelyezést csak az iskolai aulánk emeleti
szintjén tudjuk biztosítani. A többi italról mindenki maga gondoskodik. A jegy kizárólag elővételben
vásárolható péntek, (okt. 12.) 15 óráig Lengyel Sándorné Évikénél, az iskola könyvtárában (30/1608198).
Az iskola udvarán 13 órától, 19 óráig
Lagzis zene, büfé - Lagzis ételek (az arnóti nyugdíjas egyesület által elkészítve húsleves, valamint
hurka és kolbász) árusítása
A megyei értéktárba felvett csernelyi krumpli töltelékes derelye kóstolása, vásárlása
Jó hangulat, érdekes, látványos programok, finom lagzis ételek!

Mobil Kormányablak települ ki Arnótra október 13-án – Helyben intézhetők az ügyek
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal illetékességi területén Mobilizált Ügyfélszolgálat
kezdte meg működését. A megyei lakodalmas naphoz kapcsolódóan a mobil kormányablak kitelepül
Arnótra. Ügyfélfogadási helye, ideje: Arnót, Alkotmány u. 1., Arnóti Weöres Sándor Általános Iskola
előtti parkoló, 2018. október 13-án (szombat) 12:00-16:00 óra között. A Mobil Kormányablakban
személyi okmányok (személyazonosító igazolvány, vezetői engedély, útlevél) igénylésére, pótlására,
lakcímkártya pótlására, cseréjére, diákigazolvány igénylésére, valamint ügyfélkapu regisztrációra lesz
lehetőség.

Kültéri sportpark létesül az iskola mellett, bárki használhatja
Önkormányzatunk sikerrel szerepelt a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium vonatkozó pályázatán, ennek
eredményeként egy kültéri sportpark épül az iskolai udvar hátsó részében, úgy, hogy az a szomszédos
parkból is megközelíthető. A konkrét helyszín kiválasztásánál a képviselő-testület figyelembe vette a
környéken élő lakosok kérelmét, beadványát is. A sportpark nyolcszög alapú, nyitott oldalú, fedett, 90
m2 alapterületű építményként létesül, a járófelület gumitéglákkal borított. Elemei: 2 db
fekvőtámaszozó és fellépő, 2 db különböző típusú húzódzkodó, 2 db különböző típusú tolódzkodó, 1
hasizom erősítő, 1 hátizom erősítő, 1 függeszkedő, 1 bordásfal. Önkormányzatunk, biztonsági
szempontból, saját költségén, kerítést épít a sportpark köré.
Jelenleg az építési munkálatokat végzik a kivitelezők, a tényleges lakossági használat lehetősége
várhatóan legkésőbb november 1-től biztosított.
A nyitva tartása téli időszakban 10-17 óra között, a játszótérrel összhangban kerül szabályozásra.
Reméljük, hogy sokan, gyerekek, fiatalok és felnőttek egyaránt szívesen használják majd ezt az új
sportolási, közösségi teret településünkön.

Ünnepeljünk együtt október 23-án
Arnót Község Képviselő-testülete tisztelettel meghívja településünk lakosságát, Önt és Kedves
Családját, a 2018. október 23-án, kedden, 12.00 órakor kezdődő, a Turul Emlékműnél
az 1956-os forradalom és szabadságharc 62. évfordulója alkalmából tartandó ünnepi megemlékezésre.
Program: 11:10 óra Turulfutás (gyülekező és indulás az Alkotmány utca végéről) – Himnusz közös
eléneklése - Cservenyák Fanni szavalata - ünnepi köszöntő: dr. Üveges István polgármester – Balogh
Zoé, Arnóton élő tanuló az Elindultam szép hazámból… kezdetű dalt adja elő - ünnepi beszéd: Török
Dezső, a B-A-Z Megyei Közgyűlés elnöke – Zsolca Táncegyüttes fellépése - koszorúzás - Szózat
közös eléneklése. Minden futó egy-egy feliratos pólót kap ajándékba önkormányzatunktól. Az iskolai
ünnepségre október 19-én, pénteken 11.30 órai kezdettel kerül sor. Mindenkit szeretettel várunk!

Arnót testvértelepülése: a kárpátaljai magyarlakta Zápszony
Régi törekvése volt önkormányzatunknak, hogy Arnótnak is legyen testvértelepülése, lehetőleg a
határon túli magyarság köréből. Nos, ez is megvalósul, tavaly vettük fel a kapcsolatot a kárpátaljai,
Beregszásztól kb. 30 kilométerre található, mintegy 1.500 fős, szinte kizárólag magyarok által lakott,
önálló óvodát és általános iskolát működtető, református és adventista helyi gyülekezettel rendelkező
Zápszony község vezetésével, élén Bacskai László Polgármester Úrral. A kölcsönös látogatások után a
lakodalmas nap keretében írjuk alá ünnepélyes keretek között a testvér-települési szerződést, amelyet
kézjegyével ellát Csöbör Katalin országgyűlési képviselő és Török Dezső megyei közgyűlési elnök is.
Az aláírás alkalmából emlékfa ültetésére is sor kerül, a pénteken október 12-én megrendezendő,
óvodánk által szervezett községi szüreti felvonulás végén, kb. 16 órakor, az iskola melletti parkban.
Műsort a zápszonyi és az arnóti iskolások adnak, a két polgármester ünnepi beszédet mond. Erre az
alkalomra is szeretettel hívjuk községünk lakosságát.

Jeles tanulók színházi látogatása – Várjuk a jelentkező diákokat!
Önkormányzatunk a szorgalmas, jól tanuló gyerekeket, mind az Arnóton tanuló, mind a más
településre járó általános iskolai diákokat jutalmazni kívánja. A Miskolci Nemzeti Színházba
szervezünk ingyenes látogatást, amelynek során szakavatott idegenvezető segítségével a gyerekek
bemehetnek az öltözőkbe, felmehetnek a színpadra, a ruhatárba, a kelléktárba, bekukkanthatnak a
próbákra, stb., vagyis bepillanthatnak a színház kulisszái mögé.
A programra az előző tanévben jeles (4,5 feletti) tanulmányi eredményt elért, arnóti lakcímmel
rendelkező tanulók jelentkezését várjuk. Az alsós tanulók október 19-én, pénteken, 14 órai kezdettel
vehetnek részt a közel 1 órás programon, egy-egy szülő elkísérheti a gyerkőcöket.
A felsős tanulók október 26-án, pénteken, 15 órakor mehetnek be a színházba a bő egy órás
programra, ezt követően a Miskolci Színészmúzeum kiállítását tekinthetik meg 17 óráig.
Találkozó mindkét esetben a színház főbejáratánál. Ha a Miskolcra történő be- és hazajutás céljából
igénybe kívánják venni az önkormányzati mikrobuszt, kérjük, ezt az igényüket előre jelezzék.
Jelentkezni az alsósoknak október 17-ig, szerdáig, a felsősöknek október 24-ig, szerdáig lehet, az
arnóti polgármesteri hivatalban, Kovács Dávid munkatársunknál (arnot@arnot.hu, 46/200-560). A
maximális létszám mindkét csoportnál 35 fő, a részvevőket a jelentkezés sorrendjében tudjuk
regisztrálni.
Reméljük, sokan élnek majd ezzel a nem mindennapi lehetőséggel, a jól tanuló gyerekek életre szóló
élményeket szerezhetnek majd.

Plusz zsákokat lehet kérni a zöldhulladék elszállításához
Március elejétől településünkön is bevezetésre került a rendszeres zöldhulladék-szállítás, így a korábbi,
az önkormányzati termőföld melletti lerakóhelyen történő elhelyezés lehetősége megszűnt. Lakosaink
jelezték, hogy a szemétszállító cégtől eredetileg kapott zsákokba nem mindig fér el a kéthetente
„termelődő” zöldhulladék. Megkerestük a cég vezetését, akik kérésünket teljesítve plusz zsákokat
biztosítanak az érintett ingatlanokban élők részére. Aki igényt tart még zsákokra, a polgármesteri
hivatalban Király Eszter munkatársunktól munkaidőben átvehet annyi zsákot, amennyi ténylegesen
szükséges a zöldhulladék szabályos elszállítására. Utána a cég mindig annyi zsákot ad vissza, dob be,
amennyi éppen akkor kihelyezésre, elszállításra került. A gallyakat, nyesedéket kb. 1 méternyi
hosszúságúra kell összevágni, szükség esetén kötegelni, és így lehet kéthetente szerdán kihelyezni a
zsákok mellé. A szabályosan kihelyezett hulladékot a cég elszállítja.
Kérjük, biztatjuk lakosainkat, hogy szükség esetén éljenek a plusz zsák lehetőségével. Sajnos,
tapasztaljuk, hogy többen a határba, a bokrok aljába, a fás területekre viszik ki az otthonukban
keletkező zöldhulladékot. Az önkormányzat a jövőben mindent megtesz ennek megakadályozása
céljából.

Bursa Hungarica pályázat a főiskolás, egyetemista diákoknak
Arnót Község Önkormányzata a Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve kiírta a 2019.
évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatokat. Ennek célja az
esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak
támogatása. A program keretében olyan szociálisan hátrányos helyzetű felsőoktatásban résztvevő
hallgatóknak folyósítható az ösztöndíj, akik a települési önkormányzat illetékességi területén
lakóhellyel rendelkeznek, felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében)
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
képviselő-testület döntése alapján az a pályázó részesül a támogatásban, akinek családjában az egy főre
jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
300%-át, 85.500,-Ft-ot.

Az anyakönyvvezetői ügyintézés új ideje
A polgármesteri hivatalban anyakönyvi ügyeket a jövőben az alábbi időpontokban lehet intézni: hétfőn
10-12 óra, és szerdán 12-14 óra között.

Jegyzői tájékoztató a vízi létesítmények fennmaradási engedélyéről
2018. január 1. napjától hatályos jogi szabályozás – a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény,
valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet –
alapján a vízjogi létesítési engedély nélkül megépített kutakra (vízi létesítményekre) az építtetőnek
vízjogi fennmaradási engedélyt kell kérni.
Az Országgyűlés 2018. július 20-án elfogadott, de ki nem hirdetett jogszabállyal módosítani kívánta a
vízgazdálkodási törvény vízkivételekkel kapcsolatos rendelkezéseit, azonban Áder János köztársasági
elnök előzetes normakontrollra az Alkotmánybírósághoz küldte vizsgálatra a törvényt.
Az Alkotmánybíróság határozatával megállapította a módosító törvény alaptörvény-ellenességét.
Így jelenleg is hatályban maradt azon rendelkezés, hogy 2018. december 31. napjáig lehet
vízgazdálkodási bírság nélkül kérelmezni a meglévő vízkivételt biztosító vízi létesítmények vízjogi
fennmaradási engedélyét.
A fentiekre és a kialakult jogi helyzetre tekintettel javaslom az érintetteknek, hogy várjanak a kérelmek
beadásával, mivel álláspontom szerint a jogszabályi környezet módosítása várható.
Szarka Tamás jegyző

Jövőre új aszfaltszőnyeggel felújítjuk a Kisfaludy utcát
A Belügyminisztérium vonatkozó pályázatán szintén sikerrel vett részt önkormányzatunk, így jövőre új
aszfaltszőnyeget kap a tömegközlekedési célra használt Kisfaludy utca, illetve az úttest is kiszélesítésre
kerül. A minisztériumból a polgármesteri hivatalba a közelmúltban megérkezett a pozitív döntésről
szóló értesítés, az érdemi kivitelezésre a jövő évben kerül sor. A teljes összeg 85 %-át a kormányzat
biztosítja, 2,2 millió forinttal viszont az önkormányzatnak kell saját bevételei terhére hozzájárulnia a
megvalósításhoz.

Jó egészséget kívánunk a 90 éves Szedlák Pista bácsinak!
Az aktív korában ácsként dolgozó Pista bácsi augusztus 28-án töltötte be a 90. életévét. Lányai,
unokái, családja, rokonsága mellett önkormányzatunk vezetője is felköszöntötte a viszonylag jelenleg
is jó egészségnek örvendő Pista bácsit, aki 63. éve él boldog házasságban feleségével, Marika nénivel.
Községünk lakossága nevében is mindkettőjüknek kívánunk még további hosszú éveket, jó egészséget,
minden jót.

Az evangélikus templomot is felvették a megyei értéktárba
A B.-A.-Z. Megyei Értéktár Bizottság a szeptemberi ülésén felvette a megyei értékek listájába az arnóti
barokk evangélikus templomot és rokokó oltárt (ez utóbbi országos műemléki védettség alatt is áll).
Ezzel a településünkről felvett értékek száma négyre emelkedett, korábban a lakodalmas fonott kalács,
a májuskosár, továbbá a gyurgyalag madár kapott nemzeti érték minősítést.

Fontosabb tervezett szabadidős rendezvényeink
november 17., Retro Disco – fellépő: Jenei Gábor, a budapesti Madách Színház énekese
október 23.: Turulfutás és ünnepség
november 19.: Nyugdíjas Nap – Pere János nóta énekes fellépésével
november 30 - december 2.: II. Adventi és Karácsonyi Asztali Díszek Kiállítása, Vására
december 21., 17.30 óra: karácsonyi templomi koncert az evangélikus templomban, Csézy fellépésével
Az Önkormányzati Hírlevelet írta és szerkesztette: dr. Üveges István polgármester
Az aktuális önkormányzati hírek, információk az Arnót Önkormányzata Facebook oldalon
olvashatók.

