
AZ ARNÓTI ÖNKORMÁNYZAT HÍRLEVELE – 2018. november (2018/6) 

Meghívó közmeghallgatásra (falugyűlésre) 

Arnót Község Képviselő-testülete tisztelettel meghívja községünk lakosságát a 2018. évi 

közmeghallgatásra. 

Ideje: 2018. november 27., kedd, 17.00 óra. - Helye: Művelődési Ház 

Napirendi pontok: 1) Polgármesteri beszámoló; 2) Lakossági kérdések, felvetések, javaslatok. 

Bízunk benne, hogy sokan fontosnak érzik településünk sorsának alakulását, mindennapjaink jobbá, 

szebbé tételét. Jöjjön, jöjjenek, beszéljük meg közös dolgainkat! 

 A közmeghallgatást a helyi kábeltelevízió élő, egyenes adásban közvetíti. 

 

Felnőttek ingyenes sportolási lehetősége Arnóton, pályázati forrásból  
Egy országos jelleggel működő alapítvány szervezésében várják a mozogni, sportolni vágyó 

felnőtteket 1 éven keresztül, minden héten két alkalommal, iskolánk tornatermébe. Az alkalmanként 

közel egy-egy órás, ingyenesen igénybe vehető a dors - erősítő tréning, minden hétfőn 15.30 órai és 

minden csütörtökön 16.30 órai kezdettel kerül sor.  Az első alkalom: 2018. november 26., hétfő, 15.30 

óra. A szükséges sporteszközöket szintén az alapítvány biztosítja. 

Biztatjuk lakosainkat, hogy bátran vegyenek részt az összejöveteleken.  

 

Meghívó az Arnóton élő nagycsoportos óvodás gyermekek szülei részére 

Szeretettel várjuk Önöket 2018. november 29-én, (csütörtökön) 17:00-kor az arnóti iskolában tartandó 

közös fórumra, ahol az önkormányzat, az iskola vezetése és pedagógusai tájékoztatót tartanak. 

Átbeszélhetjük a közös célokat és elvárásokat a 2019/2020-as tanév 1. osztályának indítása előtt. 

Minden szülőt és érdeklődőt szeretettel várunk! Megjelenésére és véleményére számítunk. 

 

Elkészült a kültéri sportpark az iskola mellett, bárki használhatja 

Pályázati forrásból egy kültéri sportpark épült az iskolai udvar hátsó részében, mely a szomszédos 

parkból is megközelíthető. A sportpark nyolcszög alapú, nyitott oldalú, fedett, 90 m2 alapterületű 

építményként létesült, a járófelület gumitéglákkal borított. Elemei: 2 db fekvőtámaszozó és fellépő, 2 

db különböző típusú húzódzkodó, 2 db különböző típusú tolódzkodó, 1 db hasizom erősítő, 1 db 

hátizom erősítő, 1 db függeszkedő, 1 db bordásfal. 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. 

 

Jeles tanulók színházi látogatása december 14-én – 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 közül húszan vettek részt a közel 1 órás programon, október közepén. 

A felsős tanulók december 14-én, pénteken, 14 órakor mehetnek be a színházba a bő egy órás 

programra, ezt követően a Miskolci Színészmúzeum kiállítását tekinthetik meg.  

Találkozó mindkét esetben a színház főbejáratánál. 

Jelentkezni december 12-ig, szerdáig lehet, az arnóti polgármesteri hivatalban Kovács Dávid 

munkatársunknál (arnot@arnot.hu, 46/200-560). A maximális létszám 35 fő, a résztvevőket a 

jelentkezés sorrendjében tudjuk regisztrálni. 

Reméljük, sokan élnek majd ezzel a nem mindennapi lehetőséggel, a jól tanuló gyerekek életre szóló 

élményeket szerezhetnek majd. 



Mivel fűthetünk és mivel nem? 

A fűtési szezon beindulása miatt szükséges, hogy felhívjuk az érintettek figyelmét arra, hogy a vegyes 

tüzelésre alkalmas fűtőberendezésekben kizárólag kezeletlen fa és papír égethető. Bármilyen hulladék 

égetése szigorúan tilos. Ezt a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet is rögzíti, 

sőt kifejezetten tiltja egyéb anyagok égetését. Magyarországon a szálló por szennyezettség kétharmada 

részben a lakossági fűtésből ered. A levegő és egészségünk védelme érdekében kérjük, hogy a szilárd 

tüzelőanyagokkal fűtő háztartások fokozott figyelemmel legyenek a jogszabályok betartására és a 

megfelelő tüzelőanyag használatára, hiszen jogszabálysértés esetén levegőtisztaság-védelmi bírság 

kiszabására is sor kerülhet. 

Szarka Tamás jegyző 
 

Arnóti nemzeti értékek látványfotó paravánja készül a Posta előtt 
Pályázati forrásból, illetve a közmunkáltatás keretében egy nagyméretű látványfotó paravánt készít az 

önkormányzat a Posta előtti közterületen, amelyen a településünkről a megyei értéktárba eddig felvett 

nemzeti értékek láthatók. Így a főutca végén megtelepedett gyurgyalag madár, a borsodi májuskosár, 

továbbá a borsodi lakodalmas kalács, valamint az evangélikus templom és rokokó oltára kerül 

bemutatásra. 
 

Arnóti községi adománygyűjtés december 12-én,  

egy Borsod megyében élő hármas-ikreket nevelő család részére  

Önkormányzatunk tavaly a miskolci megyei kórházban gyógyuló daganatos gyermekek részére 
szervezett községi adománygyűjtést, amely lakosaink körében pozitív visszhangra talált, sokan 

adományoztak játékot, ruhaneműt, pénzt, édességet, élelmiszert. A képviselő-testület úgy döntött, hogy 

idén egy Borsod megyében élő hármas-ikreket nevelő rászoruló család részére hirdetjük meg az 

adománygyűjtést. Az adományok gyűjtésének időpontja: 2018. december 12. (szerda), 13 és 17 óra 

között. Helye: Arnót, Művelődési Ház. Az összegyűjtött adományokat önkormányzatunk vezetői 

személyesen adják át a család részére.  

Fogjunk össze, mi, arnótiak, segítsünk a rászoruló családon! 
 

A lakosság ruha-lomtalanítása december 10-én, 11-én és 12-én 

 

Használtruha osztás a rászorulók részére december 13-án 

 

Csézy karácsonyi koncert az evangélikus templomban december 21-én  

 

Szilveszteri bál az iskolában, az önkormányzat szervezésében 

Idén az önkormányzat szervezésében kerül megtartásra a hagyományos szilveszteri bál. Helye: Arnót, 

Általános Iskola aulája. Ideje: 2018. december 31., 19 óra. A jó hangulatot a Trevis Duó zenekar 

szolgáltatja. Belépőjegy arnóti lakosoknak 6.000 Ft/fő, nem arnóti lakosoknak 8.000 Ft/fő. A belépődíj 

tartalmazza a svédasztalos vacsora, valamint az éjfél utáni pezsgő és virsli árát is. Az italról mindenki 

maga gondoskodik. Éjfél után tombolasorsolás, amelyre felajánlásokat szívesen fogadunk! Már most 

rendeljen jegyeket, hogy le ne maradjon! Jelentkezés: dr. Üvegesné Pásztor Tímea 

rendezvényszervezőnél, a 06 30/812-5370-es telefonszámon, valamint a hivatalban, a 200-560-as 

számon Kovács Dávidnál, vagy az arnot@arnot.hu elektronikus levélcímen. Jegyelővétel: Lengyel 

Sándorné, Évikénél az iskola könyvtárában (Arnót, Alkotmány u. 1., tel.: 30/160-8198 ), aki 

munkanapokon reggel 7-8 óra között, illetve napközben 11-15 óra között fogadja a jelentkezőket 

december 20, csütörtökig. Búcsúztassuk együtt az Óévet! Várjuk együtt az Újévet! Szeretettel várunk 

mindenkit! 
 

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

Az aktuális önkormányzati hírek, információk 

az Arnót Önkormányzata Facebook oldalon olvashatók. 


