AZ ARNÓTI ÖNKORMÁNYZAT HÍRLEVELE – 2018. december (2018/7)
Békés, Áldott Karácsonyt és Egészségben Eltöltött,
Sikerekben és Magánéleti Örömökben Gazdag Új Esztendőt
kívánunk településünk valamennyi lakosának,
Önnek és Kedves Családjának!
Arnót Község Képviselő-testülete nevében:
dr. Üveges István polgármester

Ezüstvasárnapi ingyenes ételadomány
az arnóti rászorultak részére december 16-án
A karácsony, a szeretet ünnepe jegyében, a tavalyi évhez hasonlóan Arnót Község Képviselő-testülete
úgy határozott, hogy ezüstvasárnap, 2018. december 16-án minden arnóti, aki kéri és előzetesen
jelentkezik, egy tál ételben részesül önkormányzatunktól. Eldobható ételhordóban, otthonukba szállítva
személyenként egy-egy tál meleg ételt, babgulyást kapnak a kérelmezők, kenyérrel, pogácsával és
szaloncukorral kiegészítve. Akik kérnek az ingyenes ételadományból, kizárólagosan előzetesen,
december 13-tól csütörtöktől, december 15-ig szombatig kérhetik az alábbi elérhetőségek valamelyikén:
csütörtökön 7 és 16 óra, pénteken 8 és 12 óra között a hivatal központi telefonszámán (46/200-560), vagy
az arnot@arnot.hu e-mail címen, továbbá személyesen csütörtökön 7 és 15 óra, pénteken 7 és 15 óra,
valamint szombaton 7 óra és 12 óra között Lengyel Sándorné Papczun Évike munkatársunknál, az iskola
épületében, a könyvtár helyiségében. Kérjük pontosan megadni a nevet, a címet, és a személyek számát,
hogy hány főre kérnek az ételadományból. A helyi szociális étkezésben résztvevőknek nem kell
előzetesen jelentkezniük, ők kivétel nélkül, automatikusan részesülnek az adományból, akárcsak a házi
segítségnyújtást igénybe vevő időskorúak is. Kérjük, hogy ha a szociális étkezők, esetleg az időskorúak
közül bárki nem kéri az ingyenes ételadományt, a fenti elérhetőségeken ezt jelezze. Azok a szociális
étkezők, és azok a kérelmezők, akik elmennek az iskola épületébe vasárnap az ételért, kérjük, ezt
jelezzék, hogy ne szállítsuk ki az otthonukba az adományt. Az étel osztására, illetve kiszállítására
vasárnap 11 és 13 óra között kerül sor. Reméljük, hogy sokan élnek majd ezzel az önkormányzati
kezdeményezéssel, sokaknak tudunk majd kedveskedni, meleg étellel szolgálni ezüstvasárnap.

Arnóti községi adománygyűjtés új időpontban, december 19-én,
két, hármas-ikreket nevelő család részére
Önkormányzatunk tavaly a miskolci megyei kórházban gyógyuló daganatos gyermekek részére
szervezett községi adománygyűjtést, amely lakosaink, a településünkön működő intézmények,
szervezetek, gyülekezetek körében pozitív visszhangra talált, sokan adományoztak játékot, ruhaneműt,
pénzt, édességet, tartós használati eszközt, élelmiszert. A képviselő-testület úgy döntött, hogy idén két
borsodi hármas-ikreket nevelő család részére hirdeti meg az adománygyűjtést.
Talán sokan nem is tudják Arnóton, hogy a Petőfi utcán élő Zavodnyik családban közel hét hónappal
ezelőtt hármas ikrek születtek. Ifjabb Zavodnyik László és kedves felesége, Anita három leányt nevelnek
a jelenlegi fővárosi otthonukban: Ajsát, Linettet és Natasát. Az egész család személyesen vesz részt majd
az adománygyűjtésben. A Miskolcon élő, általános iskolát most kezdő 8 éves Szabó-ikrek: Dóra,
Gyöngyvér és Zalán édesanyjukkal szintén személyesen jönnek Arnótra. Az ikreknek van egy 19 éves
nővérük is, Helga, aki egyetemi hallgató. Nem nehéz belegondolnunk, hogy milyen nagy feladat lehet a
szülőknek egyszerre három gyermeket nevelni, gondozni, s előteremteni mindehhez az anyagi
feltételeket. Ezért minden adományt, segítséget nagy örömmel fogadnak és már ezúttal is megköszönnek
a családok.
Az adományok gyűjtésének időpontja: 2018. december 19. (szerda), 14 és 17 óra között. Helye: Arnót,
Művelődési Ház. Fogjunk össze, mi, arnótiak, segítsünk a rászoruló családokon!

Az idei adventben már segítettél valakin? Itt egy lehetőség erre!
A helyi katolikus plébánia adventi karitatív élelmiszergyűjtést szervez 2018. december 21-22-én a helyi
COOP boltban. Arra kérünk, vásárolj tartós élelmiszert a szokásos bevásárlásod részeként, és add le a
kassza után a gyűjtőpontnál. Már kis dologgal, akár néhány csomag liszt, kakaó vagy cukor
megvásárlásával is segíthetsz. Az összegyűjtött élelmiszert a helyi katolikus plébánia eljuttatja a
rászoruló háztartásokhoz.
Nagyon köszönjük! Áldott karácsonyi készületet kívánunk!

Csézy karácsonyi koncert az evangélikus templomban december 21-én, 17 órától
Önkormányzatunk ezzel a meghittnek ígérkező estével is békés, boldog karácsonyt kíván településünk
lakosságának, Önnek és Kedves Családjának! Időpont: 2018. december 21., (péntek) 17.00 óra.
Program: polgármesteri köszöntő, Csöbör Katalin országgyűlési képviselő ünnepi beszéde, Buday
Barnabás evangélikus esperes adventi gondolatai, Nahaj akusztik (Nahaj Péter és Nahaj Máté arnóti ifjú
tehetségek) énekszámai, Csézy fellépése. A belépés díjtalan.
Mindenkit szeretettel hívunk és várunk!

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 idén az arnóti lakosoknak kedvezményesen 6.000 Ft, nem arnóti lakosoknak
8.000 Ft, 4 év alatti gyermekeknek ingyenes, 4-14 éves korig 3.000 Ft, 14 év felett teljes ár. Gyermek
felügyeletet nem tudunk biztosítani. 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 30/852-8466-os 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.: 30/1608198), aki munkanapokon reggel 7-8 óra között, illetve napközben 11-15 óra között fogadja a
jelentkezőket december 20-ig, csütörtökig.
Búcsúztassuk együtt az Óévet! Várjuk együtt az Újévet! Szeretettel várunk mindenkit!

Lángoló Leguánok – Tűzzsonglőrök bemutatója szilveszterkor
Önkormányzatunk szeretettel várja községünk lakosságát is a látványosnak és érdekesnek ígérkező
debreceni tűzzsonglőrök fellépésére az általános iskola előtti parkolóba.
Időpontja: december 31., 22.00 – 22.15 óra.
Csodáljuk meg együtt a hölgyeket, ilyet még nem láthattunk Arnóton!

Felső tagozatos általános iskolások színházlátogatása december 14-én
A programra az előző tanévben jeles (4,5 feletti) tanulmányi eredményt elért, arnóti lakcímmel
rendelkező tanulók jelentkezését várjuk. A diákok december 14-én, pénteken, 14 órakor mehetnek be a
színházba a bő egy órás programra, ezt követően a Miskolci Színészmúzeum kiállítását tekinthetik meg.
Találkozó a színház művészbejárójánál 14 órakor.
A színházlátogatásról a honlapunkon és Facebook oldalunkon található bővebb információ.

2019. február 16.: Retro Disco
Az Önkormányzati Hírlevelet írta és szerkesztette: dr. Üveges István polgármester
Az aktuális önkormányzati hírek, információk
az Arnót Önkormányzata Facebook oldalon olvashatók.

