AZ ARNÓTI ÖNKORMÁNYZAT HÍRLEVELE - 2020. május (2020/6)

Enyhül, de még tart a vírusjárvány,
továbbra is védekeznünk kell!
Tisztelt Lakosaink, Kedves Arnótiak!
A hivatalos adatok szerint országos viszonylatban a fertőzöttek és az elhunytak száma a korábbi
hetekhez képest csökkenő tendenciát mutat, ám a koronavírus-járvány továbbra is fennáll, a
veszélyhelyzet még nem szűnt meg. Sőt, az orvos-szakmai előrejelzések szerint nem kizárt, hogy akár
már ősszel a járvány egy újabb hullámával kell szembesülnünk. Így az elkövetkező hetekben,
hónapokban is be kell tartanunk az aktuális előírásokat.
Kérem, hogy a védekezés mostani szakaszában is mindenki felelősen élje a mindennapjait. Egyszerre
egyéni és közérdek a vírusmentesség további fenntartása Arnóton, ehhez mindenki részéről pozitív
hozzáállás szükséges.
HORDJUK A SZÁJMASZKOT ÉS A KESZTYŰT! Kérjük, hogy a középületeinkben mindenki
szájmaszkban és kesztyűben tartózkodjon. Önkormányzatunk, a saját költségvetése terhére a korábbi
hetekben mindkettőből juttatott a lakosság részére. Szükség esetén sállal, kendővel is eltakarhatjuk a
szánkat, ez is a védekezés egyik egyszerű módja.
Az időseket továbbra is otthon maradásra buzdítjuk, lehetőleg csak fontos esetekben jöjjenek ki a
közterületre, önkormányzatunk továbbra is biztosítja számukra a bevásárlás lehetőségét.
TARTSUK BE A VÉDŐTÁVOLSÁGOT! Az utcákon, közterületen, az újból használható
játszótéren való tartózkodás során nagyon fontos, hogy tartsuk be az előírt, legalább 1,5 méteres
védőtávolságot.
Valamennyi nyugdíjasunknak az immunrendszerük erősítése céljából egy-egy doboz vitamint is
biztosítottunk, ez már kiosztásra került. Ha valaki nyugdíjasként esetleg még nem kapott, kérjük, ezt
jelezze a polgármesteri hivatalban (arnot@arnot.hu, 46/200-560).
Lakosainknak köszönöm az eddigi fegyelmezett magatartást, a védekezésben résztvevőknek,
munkatársaimnak pedig az áldozatos munkájukat.
dr. Üveges István polgármester

Boldog Gyermeknapot! - Házhoz megy a bohóc
A vírusjárvány miatt idén nem tarthatjuk meg az elmúlt években nagy sikert aratott, koncerttel,
tűzijátékkal és sok-sok érdekes programmal színesített gyermeknapi ünnepségünket sem.
Alkalmazkodva a körülményekhez, idén sem felejtkezünk el a gyermekekről. Május 31-én, vasárnap
egy beöltözött bohóc járja majd (maszkban, kesztyűben) településünk utcáit zenei kísérettel, és a
kapukba kiálló gyerekeknek (maximum 14 éves korig) egy-egy darab csokival kedveskedik. Biztatjuk
a szülőket és a gyerekeket, hogy az alábbiakban jelzett időpontokban várják a bohócot, és fogadják el
jószívvel az édességet.
Május 31., vasárnap, 11 óra: Dankó Pista utca -- 13:30-14:30 óra között: Gárdonyi G. utca, Lévay utca,
Rákóczi F. utca, Kazinczy F. utca, Deák utca -- 14:30-16 óra között: Alkotmány utca, Vörösmarty
utca, Bercsényi utca, Mikszáth K. utca, Esze T. utca, Bem utca, Kisfaludy utca, Jókai utca, Árpád
utca, Móricz Zs. utca, József A. utca, Kossuth utca -- 16-17 óra között: Pázsit utca, Széchenyi utca -17 órától: Petőfi utca 1. számtól, Ady utca, Arany J. utca, Dózsa Gy. utca.

Ebek kötelező veszettség elleni védőoltása május 30-án
Az oltás időpontja 2020. május 30-án (szombat) 9-11 óráig. A kötelező védőoltás helye: a
polgármesteri hivatal hátsó, gazdasági épületénél kialakított oltópont (Petőfi u. 120.). A veszettség
elleni védőoltás költsége féregtelenítési gyógyszerrel együtt: 4.000 Ft/eb. Az ebek oltásának feltétele
az azonosító mikrochip és oltási könyv megléte. Az esetlegesen hiányzó mikrochip pótlás költsége
4.000 Ft. Az oltási könyveket szíveskedjenek elhozni. Elhagyott oltási könyv pótlása 500 Ft/db.
Valamennyi ebnek szájkosár viselése kötelező. A veszettség elleni oltás és az ebek mikrochippel való
ellátása kötelező. Ennek elmulasztása szabálysértési bírságot von maga után.

Trianon 100 - Szóljanak a harangok! - Felhívás
A Keresztény Értelmiségiek Szövetségének országos elnöksége felekezettől függetlenül felkér minden
Kárpát-medencei egyházközséget és gyülekezetet, hogy 2020. június 4-én, magyar idő szerint 16 ÓRA
30 PERCKOR 100 MÁSODPERCIG szólaltassa meg temploma, imaháza harangját mementóként
Trianon százéves évfordulójára. A harangszó után mondjunk el egy Miatyánkot a magyar nemzet
egységéért és a keresztény/keresztyén hit védelmében, kapcsolódva ezzel a Nemzeti Összetartozás
Évéhez.

Az arnóti harangok is megkondulnak június 4-én, a Nemzeti Összetartozás Napján
A világméretű koronavírus-járvány miatt hazánkban jelenleg rendezvények tartása nem engedélyezett,
így Arnóton sem tudunk csoportosan megemlékezni a történelmi Magyarország 100 évvel ezelőtti
szétszabdalásáról, a trianoni békediktátum évfordulójáról. Az iskola melletti parkban az új, trianoni
emlékoszlopot mindenképp át szeretnénk adni, nem kizárt, hogy erre már a nyári, őszi időszakban sor
kerülhet.
A békediktátum aláírásának napján, június 4-én, 16 óra 30 perckor minden arnóti harang megszólal, és
a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének országos elnökségének, a hírlevelünkben szintén olvasható
felhívásában foglaltaknak megfelelően, 100 másodpercen keresztül emlékezteti falunk népét nemzeti
múltunkra és jövőnkre, a határon túlra szakadt honfitársainkra, a kárpátaljai magyarlakta
testvértelepülésünk, Zápszony lakosságának megpróbáltatásaira.
Emlékeztessen a harangzúgás mindannyiunkat a 100 évvel ezelőtt élt dédapáinkra, nagyapáinkra,
felmenőinkre is, és merítsünk erőt belőle az elkövetkezendő évek, évtizedek nemzeti küzdelmeihez.
Arnóton is ismerhetünk több olyan személyt, családot, akik határon túli területekről települtek át, őket
biztosan különösen megérinti a harangszó.

Megkoszorúzzuk a Wass Albert Emlékművet is
Önkormányzatunk vezetői a Nemzeti Összertartozás Napján elhelyezik az emlékkoszorút a neves
erdélyi írónak, Wass Albertnek emléket állító, és a trianoni békediktátum tényszámait is tartalmazó
Petőfi utcai emlékművön.

Változik a gyógyszertár nyitva tartása
2020.06.01-től a megszokott nyitva tartási rend szerint lesz nyitva a gyógyszertár: hétfő: 9.00-13.00,
kedd: 9.00-13.00, szerda: 9.00-17.00, csütörtök: 12.30-16.00, péntek: 9.00-13.00 óráig. A
Kormányrendelet által előírt időkorlátok, valamint védőmaszkok használatát kérjük szíveskedjenek
betartani. A gyógyszerek kiváltásához kérjük hozzák magukkal a TAJ- számot, más beteg részére
történő gyógyszerkiváltáskor az illető beteg TAJ számára lesz szükség és a kiváltó személy személyi
igazolvány / jogositvány,útlevél / számának rögzítésére is szükség lesz. Kérjük a fentiek szíves
tudomásul vételét, megértésüket köszönjük.
Patakiné Dr. Bulzán Edit, Paracelsus Gyógyszertár vezetője

A ballagó óvodások és diákok támogatásban részesülnek júliustól
A képviselő-testület korábbi döntése alapján egyszeri 10 ezer forintos támogatásban részesülhetnek az
elballagott óvodások, továbbá az általános iskolát elvégzettek szülei, valamint a középiskolai
tanulmányaikat befejező, továbbá az állami képzésben főiskolai vagy egyetemi diplomát szerzett
diákok. A jogosultságot igazolással, illetve bizonyítvánnyal, diplomával kell igazolni. Azok jogosultak
a támogatásra, akiknek a háztartásában együtt élők egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az
öregségi nyugdíjminimum tízszeresét (jelenleg a 285.000.- forintot). A kérelemnyomtatvány a
hivatalban igényelhető, illetve az önkormányzat honlapjáról letölthető (www.arnot.hu).
A kérelmek július 1-től nyújthatóak be a hivatalba.

Újból nyitva a játszótér, este 7 óráig
A járvány miatti védekezés jegyében az elmúlt közel két hónap után újból használható a játszótér,
nyitva tartását a nyári időszámításnak megfelelően meghosszabbítja az önkormányzat, minden nap
reggel 9-től este 7 óráig látogathatják a gyerekek. Kérjük a legaláb 1.5 méteres védőtávolság, továbbá a
„házirend” betartását! A fertőtlenítő permetezésről rendszeresen gondoskodunk.

Újraindult az óvodai nevelés
Az óvodák és bölcsődék újranyitásáról, valamint a nyári táborok megszervezéséről szóló
215/2020.(V./20) Kormány rendelet értelmében 2020. május 25-től az Arnóti Napközi Otthonos
Óvodában rendes nyitva tartás szerint fogadjuk az óvodás gyermekeket.
Feltétel: érkezéskor a szülő nyilatkozik arról, hogy gyermeke egészséges. Amennyiben a gyermeken
bármilyen tünetet észlelnek az intézmény dolgozói, a szülő köteles hazavinni gyermekét. A szülők az
intézménybe nem léphetnek be, a gyermeket az óvoda dolgozója érkezéskor az ajtóban átveszi,
távozáskor az ajtóig kíséri és átadja. Otthonról hozott ételt, italt, játékot behozni szigorúan TILOS.
Esetleges dokumentáció, ügyintézés miatt a szülő az Intézmény dolgozójának kérésére léphet be az az
épületbe, meghatározott helyre, ez esetben a szülő számára szájmaszk viselése és kézfertőtlenítés
kötelező. Egy gyermekkel egy kísérő érkezzen. Köszönjük az együttműködésüket, megértésüket!
Barcsák Pálné óvodavezető

Iskolai Hírek
Közeleg a tanév vége, lassan kialakulnak a tanulmányi eredmények. Az új Kormányrendelet alapján az
utolsó két hétben egyénileg vagy kiscsoportban az osztályteremben végezhetünk felzárkóztatást,
korrepetálást. A tanulók beosztásáról írásban tájékoztatjuk a szülőket. Kérem a gyermekük érdekében
engedjék őket a június 2-15. között megszervezett foglalkozásokra, különösen az alulteljesítő diákok
esetében. Ballagás nem lesz, azonban egy csoportképet készítünk az épület előtt a búcsúzó 8. osztályos
diákokról. A bizonyítványok átadásáról később küldünk tájékoztatást. A Klebelsberg Központ és a
Miskolci Tankerületi Központ felmérést végez arra vonatkozóan, hogy a 2019/2020. tanítási év utolsó
napját (2020. június 15.) követően iskolánk tanulói részéről milyen igény mutatkozik a nyári szünet
ideje alatt gyermekfelügyelet, illetve napközis táborok biztosítására.
A felmérést követően az igényeket továbbítottuk, a táborok indulásáról, tematikus tartalmáról ezen
adatok ismeretében a későbbiekben lesz döntés.
Tőzsér László iskolaigazgató

Tájékoztató a veszélyhelyzet alatti ellenőrzött bejelentésről
A veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről és az ellenőrzött bejelentésről szóló 191/2020. (V.8)
Korm. rendelet alapján az engedélyköteles tevékenységek - egyes kivételekkel - már az elektronikus
úton (ügyfélkapu, online űrlap, e-mail) történő bejelentést követően gyakorolhatók lesznek. Fenti
rendelet az alábbi eljárásokra terjed ki: kereskedelmi tevékenység gyakorlásának bejelentése, üzletek
működési engedélye, bejelentésköteles ipari tevékenység folytatása, telepengedélyezési eljárás,
szálláshely-üzemeltetési engedély, jegyző engedélyéhez kötött kutak kivitelezésének, létesítéséhez,
fennmaradásának engedélyezésével kapcsolatos ügyek. Az engedélyköteles tevékenység,
engedélyezési eljárás lefolytatása nélkül, az ellenőrzött bejelentéstől számított 8 napon belül,
szakhatóság közreműködése esetén 12 napon belül közölt értesítés közlését követően végezhető. Az
egyszerűsített ügyintézés csak az eljárást egyszerűsíti, a bejelentésben szereplő tevékenység
folytatásához a jogszabályban meghatározott feltételek teljesítése alól nem ad felmentést.
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy az Arnóti Polgármesteri Hivatalban a rendelet szerinti
bejelentés fogadására az ellenorzottbejelentes@arnot.hu e-mail cím szolgál, amely automatikus
visszaigazolást küld. Fenti szabályozás kapcsán bővebb infomációkat honlapunkon (www.arnot.hu)
találnak.
Makranczi Zoltán jegyző

Zöldhulladék gyűjtőzsákok igényelhetők
A BMH Nonprofit Kft., mint megyei hulladék gazdálkodási közszolgáltató az alábbiakról tájékoztatja
a lakosságot. „A megnövekedett igényekre tekintettel 2020. május 31-et követően ismételten lehetőséget
biztosítunk a felhasználóink számára az ingyenes szelektív-, zöld- és üveghulladék gyűjtőzsákok
átvételére az Ügyfélszolgálati irodáinkban. A gyűjtőzsákok átvételére kizárólag előzetes időpont
egyeztetés útján van lehetőség a zsakigenyles@bmhnonprofit.hu e-mail címen. Kérjük az ingatlan
használókat, hogy az időpont kérésben a szolgáltatásukhoz kapcsolódó adatokat - felhasználó neve,
felhasználási hely címét - megadni szíveskedjenek. A kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel ügyfeleink
és dolgozóink egészségének megőrzésé érdekében ügyfélszolgálati irodáink továbbra is zárva tartanak.
Irodainkban kizárólag a gyűjtőzsákok átvételére van lehetőség - egyéb ügyintézésre nincs mód. A
gyűjtőzsákok átvétele során kötelező a szájat és orrot eltakaró eszköz (védőmaszk, sál, kendő) viselése.
Kérjük az ingatlanhasználókat, hogy kizárólag az előre egyeztetett és a BMH Nonprofit Kft. által
visszaigazolt időpontban érkezzenek, egyéb esetben nem áll módunkban kiszolgálni az oda érkezőket.”
Önkormányzatunk a korábbi hónapok gyakorlatának megfelelően megpróbálja elérni, hogy a cég az
arnóti polgármesteri hivatal részére is biztosítson zöldhulladék gyűjtéséhez zsákokat, és igény esetén
lakosaink Arnóton is megkaphassák, ne kelljen azokért Miskolcra menniük. Ha rendelkezésünkre
állnak majd a zsákok helyben is, online értesítjük Önöket. Addig kérjük vegyé igénybe a fenti
lehetőséget.

Új családsegítő munkatárs
Településünk új családsegítő munkatársa 2020. május 15-től: Baradnai Angelika. Család- és
Gyermekjóléti Szolgálat (3713 Arnót, Alkotmány u. 1.). E-mail cím: arnoti.csaladsegito@gmail.com.
Fogadóórája: hétfő-kedd 08.00 órától 12.00 óráig, szerda 08.00 órától 15.00 óráig, csütörtökön 08.00
órától 13.00 óráig, pénteken nincs ügyfélfogadás.

Újraindultak az istentiszteletek a református gyülekezetben – pünkösdi alkalmak
Május 24-étől újra tartunk istentiszteleteket a református gyülekezetben. A korábbi rend szerint minden
vasárnap 9.30-tól kezdődnek az istentiszteletek. Amennyiben a létszám indokolja és az időjárás engedi,
az óvatosság jegyében szabadtéren tartjuk az alkalmakat, ezt istentiszteletek előtt döntjük el. Az
istentiszteletekre lehetőség szerint hozzunk a száj és orr eltakarására alkalmas textíliát (szájmaszk,
kendő, sál). A pünkösdi istentiszteleteket is az óvatosság jegyében tartjuk, május 31-én
pünkösdvasárnap 9.30-tól úrvacsorás istentisztelet lesz, ahol a kenyeret tálcáról, a bort pedig
kiskehellyel vehetjük magunkhoz, a jegyek előkészítése is steril körülmények között történik. Június 1jén hétfőn a szokásos családi napunkat nem tartjuk meg, helyette pünkösd másodnapi istentisztelet lesz
szintén 9.30-tól. A családi napunkat szeretnénk egy későbbi időpontban megrendezni, ha lehetőség
nyílik rá a nyári időszakban. Áldott ünnepet és jó egészséget kíván a presbitérium nevében is
Rácsok András lelkipásztor.

Görög katolikus misék: a pünkösdöt megelőző szombaton 18 órától az elhunyt szerettekről
megemlékezés - pünkösdvasárnap és pünkösdhétfőn egyaránt 9.30 órától mise – minden szerdán 18
órától, és minden vasárnap 9.30 órától szent liturgia .
Római katolikus misék: pünkösdvasárnap és pünkösdhétfőn egyaránt fél 12 órakor kezdődnek.
Ezt követően a misék időpontjai: minden pénteken 18 órától, és minden vasárnap fél 12 órától.

Evangélikus pünnkösdvasárnapi úrvacsorás istentisztelet
Szeretettel és örömmel tájékoztatjuk kedves Testvéreinket, hogy Pünkösd ünnepén, május 31-én, a
szokott időben, délelőtt fél 11-től újra tartunk nyilvános istentiszteletet templomunkban.
(Pünkösdhétfőn nem lesz alkalom.) Az istentiszteleten úrvacsoravételre is lesz lehetőségünk: mindenki
a kezébe kapja az ostyát, illetve külön kispohárban veheti a bort. Nagy szeretettel várunk mindenkit,
hogy közösen ünnepeljük a bennünket megújító, megerősítő és megvígasztaló Szentlélek Istent!
Június 8-án fél 11-től újra tartunk családos istentiszteletet, amelyre minden korosztályt szeretettel
várunk. Az azt követő hetekben a korábbi gyakorlatnak megfelelően minden vasárnap fél 11-től várjuk
nagy szeretettel testvéreinket istentiszteletre.
Buday Barnabás esperes
Az aktuális önkormányzati információk az Arnót Önkormányzata Facebook oldalon olvashatók.

