
AZ ARNÓTI ÖNKORMÁNYZAT HÍRLEVELE – 2018. április (2018/2)

A SICTA Kft. felszereltette a szűrőberendezést, 
így remélhetőleg végleg megszűnik a kellemetlen szaghatás településünkön!

Úgy  tűnik,  hogy  közös  küzdelmünk  nem  volt  hiábavaló,  a  cég  vezetése  átérezte  és  orvosolja  községünk
lakosságának  talán  legnagyobb  gondját,  így  reményeink  szerint  a  szúrós  szaghatást  többé  nem  érezhetjük
településünkön. Önkormányzatunk kérését teljesítve a SICTA Kft. az alábbiakban foglalta össze a cég által a
szaghatás megszüntetése érdekében a március óta megtett intézkedéseket. 
Megtörtént egy meteorológiai állomás telepítése, amely a szélirány, szélsebesség és egyéb hőmérsékleti tényezők
monitorozására és a mért értékek eltárolására alkalmas. 
Az amin-leválasztó berendezés telepítése megtörtént, jelenleg a berendezés beállítása zajlik, mely várhatóan a
14. héten megtörténik.
Folyamatban van egy úgynevezett bűzterhelés mérés, melyet egy akkreditált szakcég végez. A mérés elvégzéséhez
szükséges legalább 10 °C-os átlaghőmérséklet, melyre várhatóan a 15. héten kerül sor.
A  környezeti  zajmérés  megtörtént,  melynek  alapján  a  Sicta  Kft.  nem  jelent  zajterhelést  Arnót  községre.
Kiegészítésképpen a Sicta Kft. együttműködése jegyében egy példányt eljuttatott a Zöld Arnótért Egyesületnek.
A  Sicta  Kft.  ugyanakkor  felülvizsgálja  a  telephelyi  légkezelőket  és  elszívókat,  megvizsgálja  a  speciális
szűrőrendszer telepítésének lehetőségeit.  
Ha a szűrőberendezés nem bizonyul kellően hatásosnak, és a szúrós szag a jövőben is visszatérően érezhető válik
Arnót területén, önkormányzatunk tovább folytatja a küzdelmet, mint eddig, továbbra is minden tőle telhetőt
megtesz a megszüntetése érdekében.

Jegyzői tájékoztató a választási tudnivalókról
A köztársasági elnök 2018. április 8. napjára tűzte ki az országgyűlési képviselők választását. A választók az
országos  pártlisták  mellett  egyéni  körzetekről  is  döntenek.  Szavazni  elsődlegesen  a  lakcím  szerinti
szavazókörben  lehet.   Arnóton  két  szavazókör  van,  Petőfi  Sándor  utca  118.  szám  (Művelődési  Ház)  és
Alkotmány utca 1. szám (Általános Iskola).  A névjegyzékbe való felvételről, illetve a szavazás helyéről már
korábban minden választópolgár megkapta az értesítést.  Aki lakhelyétől távol kíván szavazni, az megteheti az
általa választott település kijelölt szavazókörében. Ebben az esetben átjelentkezési kérelmet kell benyújtani, ami
történhet  online  vagy  papír  alapon.  Az  átjelentkezés  határideje  2018.  április  6.  16  óra.  A  választással
kapcsolatosan  további  segítséget  kaphat  a  www.valasztas.hu  honlapon,  valamint  a  helyi  választási  irodától,
Arnót, Petőfi Sándor utca 120, telefon: 46/200-560. A helyi választási iroda vezetője Szarka Tamás jegyző.

Meghívó a felújított iskolai tornaterem átadási ünnepségére 
Önkormányzatunk tavaly sikerrel szerepelt a vonatkozó EU-s pályázaton, így a tornaterem külső hőszigetelést
kapott,  kicseréltük  a  külső  nyílászárókat,  új  fűtési  rendszer  épült  ki,  új,  energiatakarékos  lámpatesteket
helyeztünk fel. (Az iskolai főépületen még folyamatban vannak a munkálatok, itt napelem is felszerelésre kerül,
ennek az átadása az őszi tanévkezdéskor várható.)

Arnót Község Képviselő-testülete tisztelettel meghívja községünk lakosságát a felújított iskolai tornaterem
átadási ünnepségére. Ideje: 2018. április 6., péntek, 13.00 óra. 

Program: Polgármesteri köszöntő – Csöbör Katalin országgyűlési képviselő beszéde – 
Általános iskolásaink fellépése - Nemzeti színű szalag átvágása

A korábban községünk valamennyi lakóingatlanának postaládájába eljuttatott meghívó szerinti, az ugyanezen
nap délutánján a DVTK gondozásában megrendezendő, 3 pajzs mentális és fizikai egészség program elnevezésű

rendezvény részeként a

Miskolci Illés Emlék Zenekar élő koncertjére is sor kerül 
18 órai kezdettel, az iskola udvarán felállított sátorban.

A felújított tornaterem átadására, a délutáni egészségügyi szűrésekre, bemutató főzésre, az egészséges ebédre,
sportprogramokra, és a koncertre tisztelettel hívjuk és várjuk községünk lakosságát.



Mikor lehet oltatni az ebeket?
Április hónapban az alábbi két alkalommal lesz még eb oltás. 2018. 04.07. (szombat) 13-15 óráig, helye: Petőfi
Sándor utca 120., 2018. 04.21. (szombat) 13-15 óráig, helye: Arnót, Dankó Pista utca.

Beiratkozás az óvodába
Értesítjük a Kedves Szülőket, hogy az óvodás korú gyermekek beíratása a 2018 / 2019. nevelési évre, 2018.
április 23-tól – április 26-ig (hétfőtől - csütörtökig: 8.00. – 16.00. óráig) történik az Arnóti Napközi Otthonos
Óvodában, Arnót Dózsa Gy. u. 1. sz. alatt. Kérjük, hozzák magukkal: a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
lakcímkártyáját, TAJ kártyáját, és a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát. Kérjük
beíratni azokat a gyermekeket, akik 2018. augusztus 31-ig betöltik harmadik életévüket, illetve felvehető az a
gyermek is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti.

Az iskolai beiratkozás időpontja
Az általános iskolai beiratkozás ideje: 2018. április 12. (csütörtök) 8.00 – 19.00 óra, 2018. április 13. (péntek) 8.00 –
18.00 óra. A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok: a gyermek nevére kiállított személyi azonosító, a gyermek
nevére  kiállított  lakcímet  igazoló  hatósági  igazolvány,  az  iskolába lépéshez szükséges fejlettség  elérését  tanúsító
igazolás, óvodai szakvélemény, járási szakértői bizottság szakértői véleménye, sajátos nevelési igényű gyermekek
esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye, nyilatkozat az életvitelszerű lakcímről, nyilatkozat a közös szülői
felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan. Ebben a tekintetben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
XVIII. fejezete – A szülői felügyelet gyakorlása – előírásai az irányadók.
A tanköteles tanuló tanulmányainak külföldön történő folytatását – a tanköteles gyermek nyilvántartása céljából – be
kell  jelenteni  a  lakóhely,  ennek  hiányában  tartózkodási  hely  szerint  illetékes  köznevelési  feladatokat  ellátó
hatóságnak, vagy ha a tanuló már hazai iskolába beiratkozott, az iskola igazgatójának.

Sportpark is épül a játszótér mellé
Sikerrel  szerepelt  önkormányzatunk a községi  sportpark  kiépítésére  irányuló  pályázaton  is,  így idén egy 90
négyzetméter nagyságú, gumi talajburkolatú, 8 féle funkcióra használható sportpark létesülhet a tavaly átadott
játszótér mellett.

A játszótér tovább, este 7 óráig tart nyitva
A nyári időszámításnak megfelelően, az új játszótér nyitva tartását meghosszabbítja az önkormányzat, minden
nap reggel 9-től este 7 óráig látogathatják a gyerekek. Kérjük a „házirend” betartását!
 

Arnót testvér-települése a kárpátaljai Zápszony 
Végre Arnótnak is lehet testvértelepülése, egy, a Bethlen Gábor Alaphoz benyújtott és megnyert magyar állami
pályázatnak  köszönhetően.  A kárpátaljai,  mintegy 1700 főt  számláló,  szinte  kizárólag  magyarok  által  lakott
község, Zápszony vezetésével idén október 13-án, Arnóton, ünnepélyes keretek között, a megyei lakodalmas nap
keretében kerül aláírásra a testvér-települési szerződés.

Megnyert kulturális, szabadidős pályázatok
Az önkormányzat nemrég kapta meg a hivatalos értesítést, hogy két, Európai Unió-s finanszírozású, 100%-os
támogatottságú, főleg kulturális és szabadidős rendezvények megtartását, valamint térfigyelő kamerák kiépítését
szolgáló pályázatot is megnyert.  A pályázatok megvalósítása előkészítés alatt áll.

Bővül az óvoda, új bölcsőde épül
A vonatkozó, megnyert Európai Uniós pályázat által a Dózsa György utcai épület egy új szárnnyal bővülhet, és
önálló új épületként egy bölcsőde is kialakításra kerülhet. A pályázat keretében önkormányzatunk megvásárol
két szomszédos érintett ingatlant is, az egyiket teljes egészben, a másikat részben. Ezzel egy,  a XXI. század
elvárásainak megfelelő gyermekkomplexum jöhet létre. Az érdemi kivitelezés leghamarabb ősszel kezdődhet. 

Felújítjuk az önkormányzati épületeket 
Az önkormányzat másik megnyert EU-s pályázata az épületek energetikai korszerűsítésére irányul. Ez érinti az
orvosi rendelőt, a két meglévő óvodai épületet, és a polgármesteri hivatalt is. A konkrét munkálatok (nyílászáró-
csere, hőszigetelés) leghamarabb szintén az év második felében kezdődhetnek el. Az okozott kellemetlenségekért
az egészségügyi szolgáltatók és lakosaink türelmét kérjük. Közös érdekünk a fejlesztések megvalósítása!



Megújul a Petőfi és az Alkotmány utca járdahálózata
A 85%-os arányban magyar állami finanszírozású, 15% saját hozzájárulást igénylő pályázat keretében a Petőfi
utca 46. számtól a 122. számú ingatlanig, továbbá az Alkotmány utcában a Pázsit utcától kezdődően az utca
végéig, a Vörösmarty utcáig újulhat meg a járda. A kivitelezés a nyár folyamán valósul meg.  Ezúttal is kérjük az
érintett  ingatlantulajdonosokat,  a  kerítésük  előtt  a  növényzet  vágását  április  hónapban  legyenek  szívesek
elvégezni, úgy, hogy az a járda felújítási munkálatokat ne akadályozza. 

Költészet Napi ünnepség április 11-én
Időpont: 2018. április 11., szerda, 18 óra. Helye: Művelődési Ház (Arnót, Petőfi u. 118.). 
Program: B. Mester Éva Arnóton élő költőnő bemutatkozása, versei saját előadásában - Megzenésített versek
tangóharmonikán  -  Bíró  Szabolcs  (Maszkura)  -  Az  idén,  március  15-e  alkalmából  Arnóton  megrendezett
„Hazádnak  rendületlenül,  légy  híve...”   elnevezésű,  hazafias  tartalmú,  általános  iskolásoknak  meghirdetett
versenyen  résztvevő alábbi  diákok:  Pásztor  Erik (Arany János:  Nemzetőr  dal),  Alsózsolcai  vonósnégyes  (J.
Brahms: V. Magyar tánc), Arnóti Weöres Sándor Általános Iskola diákjai: Bálint Valér (Tamás István: Tiéd ez
az ország), Klusovszki Fanni (Pósa Lajos: Magyar vagyok). Közreműködnek: Horváth László és Nahaj Péter.
Rendezvényünket  idén is  Horváth Judit  települési  képviselő vezetésével  és szervezésében,  az önkormányzat
támogatásával valósítjuk meg. Mindenkit szeretettel várunk!

Arnótiak gyalogtúrája a Varbói-tó környékén április 14-én
Tavaly,  a községi kerékpártúra során a résztvevők már rácsodálkozhattak a Pitypalatty-völgy szépségére, az
ottani hegyvonulatok csodálatosságára.  Akkor és ott merült fel egy gyalogtúra lehetősége is. A túrázni vágyókat
szeretettel  hívja önkormányzatunk egy tartalmas kirándulásra.  Találkozzunk a Varbói-tó melletti  parkolóban,
2018.  április  14-én,  szombaton  10 órakor.  A radostyáni  református  lelkész  úr,  Várady Zsolt  vezeti  a  túrát,
amelynek során részint a szépséges kilátást nyújtó hegygerincen, részint a falvakon át haladunk majd, és a völgy
valamennyi  településén  bemegyünk  a református  templomokba,  amelyekről  a helyi  lelkészek egy-egy rövid
ismertetőt tartanak. 
Útirány:  Varbó – Parasznya – Radostyán – Kondó – Sajólászlófalva -  Sajókápolna.  A viszonylag könnyen,
nagyobb  emelkedők  nélkül  bejárható  túra  távolsága  kb.  11  km,  előreláthatólag  15  óra  felé  érkezünk  a
végállomásra, a sajókápolnai templomhoz. Minden résztvevőnek szendviccsel kedveskedik önkormányzatunk.  
Az ingyenesen igénybe vehető kirándulást csak jó időjárásban tartjuk meg, eső és erős szél esetén nem. A túrára
legalább  8  fő  előzetes  jelentkezése  esetén  kerül  sor.  Jelentkezni  a  polgármesteri  hivatalban  Kovács  Dávid
munkatársunknál lehet (46/200-560, vagy arnot@arnot.hu), legkésőbb április 12-ig, csütörtökig. A Varbóra való
utazásról mindenki maga gondoskodik. Az önkormányzat mikrobuszával az előzetes jelentkezés sorrendjében
maximum  8  főt  tudunk  elvinni.  Ha  az  indulásnál  az  autóját  valaki  a  tónál  hagyja,  a  túra  végén  a  sofőrt
visszaszállítjuk érte Varbóra.  Reméljük, minél többen vesznek részt a kiránduláson településünkről!

 Április 20-22.: Újra megyei májuskosár kiállítás Arnóton
Akik tavaly látták, mindannyian csodálattal emlegetik azóta is, hiszen több mint harminc gyönyörű májuskosarat
neveztek  be  a  versenyző  virágkereskedők,  dekoratőrök.  Minden  bizonnyal,  idén  is  nagyon  szép  kiállítást
tekinthetünk  meg  településünkön.  II.  Borsod  Megyei  Májuskosár  Kiállítás,  Vásár  és  Verseny helye:  Arnót,
Művelődési Ház (Petőfi u. 118.) Megnyitó: 2018. április 20., péntek 17 óra. Program: Előadás a májuskosár
hagyományáról  -  Dalok a  szerelemről,  a  virágokról  -  A májuskosarak zsűrizése,  a díjak átadása.  A kiállítás
ingyenesen megtekinthető: ápr. 21., 10-18 óra, ápr. 22., 10-16 óra között. Mindenkit szeretettel várunk!

Használtruha gyűjtés és osztás
Önkormányzatunk a lakosság részére ruha-lomtalanítási akciót szervez. Ha bárkinek az otthonában általa már
nem használt, de jó minőségű ruhája, cipője, kabátja, stb. van, most könnyen megszabadulhat tőle. A kitisztított,
kimosott ruhákat a művelődési házban április 23-tól 25-ig, mindennap 10 és 18 óra között önkormányzatunk
munkatársai átveszik, díjmentesen. Az osztásra április 26-án kerül sor, 15 órától 17 óráig. 

A jeles tanulók jutalma: színházi és színészmúzeumi látogatás 
A képviselő-testület döntése alapján szeptemberben, valamelyik hét szombatján az arnóti lakóhellyel rendelkező,
az előző tanévben jeles (4,5 feletti) eredményt elért általános iskolai és középiskolai tanulók az önkormányzat
által  szervezett  ingyenes  kirándulás  keretében  idegenvezetői  kísérettel  bepillanthatnak  a  miskolci  színház
kulisszái mögé, és megtekinthetik a színészmúzeumot. A jelentkezés konkrétumairól és a kirándulás részleteiről
később tájékoztatjuk tanulóinkat és az érintett szülőket. 

mailto:arnot@arnot.hu


Arnótiak Családi Napja (Falunap) június 2-án
gyermekprogramok – koncertek – a gyurgyalag madár megtekintése távcsővel, stb. 

Pünkösdi kirándulás Erdélybe – Várjuk a jelentkezőket!
Zarándokút a csíksomlyói búcsúba

Arnót Község Önkormányzata ismét erdélyi kirándulást szervez, amely keretében részt vehetünk a híres csíksomlyói
búcsún is.  Az utazást  kizárólag magánfinanszírozásban szervezzük,  ahhoz önkormányzatunk anyagilag nem járul
hozzá, „csak” az előkészítő, szervező munkát vállaltuk magunkra (azért, hogy minél olcsóbban utazhassunk). 
Az utazás ideje: 2018. május 17-21. (csütörtök éjféltől hétfő estig, a pünkösdi hétvégén)
Indulás:  május 17.,  csütörtök éjfélkor,  az arnóti  iskola előtti  parkolóból.  Úti célok: május 18.,  péntek:  Segesvár,
Brassó, május 19., szombat: Csíksomlyói búcsú, május 20., vasárnap: Sinaina település - I. Mihály román király által
építtetett  gyönyörű  Peles  kastély,  május  21.,  hétfő:  hazautazás,  Arad  és  Nagyszalonta  főbb  nevezetességeinek
megtekintésével. Arnótra érkezés: az esti órákban. Összeg: max. 45 ezer Ft/fő, amely tartalmazza az utazást, szállást,
étkezést, idegenvezetést és a belépőjegyeket is. A szállást Brassóban a reformátusok Reménység Házában és a tőle
200 m-re lévő Bittner Panzióban biztosítjuk, 2 ágyas szobákban. A részvételi díj magában foglalja a reggelit és a
vacsorát is (péntek vacsora, szombat és vasárnap reggeli + vacsora, hétfő reggeli – a többi étkezésről mindenki maga
gondoskodik). 
Jelentkezni kizárólag személyesen, a 45 ezer Ft/fő egyösszegű befizetésével Hunyorné Varga Katalinnál, az Arnóti
Polgármesteri  Hivatal (tel:  46/200-560) munkatársánál lehet,  április 30-ig.  Az út során az erdélyi  határtól,  illetve
visszafelé az erdélyi határig a csoportunkat egy magyar anyanyelvű, Segesvár mellett élő idegenvezető kíséri majd.
Az autóbusz 48 férőhelyére lehet jelentkezni. Reméljük, hogy teli busszal indulhatunk útnak, és sok-sok élménnyel,
magyarságunkban megerősödve  térhetünk majd  haza.  A korlátozott  létszámra  tekintettel  kérjük,  hogy akik  részt
szeretnének venni a kiránduláson, a zarándokúton, minél hamarabb jelentkezzenek.

Községi májusfa-állítás április 27-én
A Posta előtti téren április 27-én, pénteken, 11 órai kezdettel állítjuk fel településünk május-fáját, az óvodások
műsora kíséretében. A hagyományteremtő szándékkal megrendezendő összejövetelre várjuk községünk lakóit is.

Csecsemők és ballagó 8. osztályosaink életfájának ültetése május 3-án 
Ötödik éve rendezzük meg az immár hagyományosnak nevezhető faültetést. Erre május 3-án, 15 órai kezdettel kerül
sor  az  Alkotmány  utca  posta  mögötti  jobb  oldalán,  az  új  játszótérrel  szembeni  közterületen.  Ünnepségünkre
szeretettel hívjuk községünk lakóit is.

Arnóti önkormányzati rendezvénynaptár – 2018. (tervezet)
tavaszi hónapokban: szurkolás egy DVTK meccsen - a belépődíjat és a csoportos utazás költségét a  képviselő-
testület döntése alapján az önkormányzat fizeti 
június 9., szombat: községi kerékpártúra Kesznyétenbe
június 22., péntek: községi esti csillagtúra 
ősz: szurkolás egy DVTK meccsen
szeptember: Te-szedd! - községi szemétgyűjtési akció 
október  13.,  szombat:  Megyei  Lakodalmas  Nap,  Vőfélytalálkozó  -  lakodalmi  bál,  testvér-települési
szerződés megkötése a kárpátaljai Zápszonnyal  (megnyert pályázati forrásból finanszírozva)
október 23., kedd:  Turul-futás, ünnepség
november 17., szombat: Retro Disco
november 19., hétfő:  Nyugdíjas nap
november 27., kedd:  Közmeghallgatás
november  30  -  dec.  2.:  II.  Adventi  és  Karácsonyi  Asztali  Díszek  Megyei  Kiállítása,  Vására,  Versenye  –
megnyitó: nov. 30., 17 óra
december 7., péntek: községi mikulás ünnepség
december 10-13. hétfő-csütörtök: használt ruhagyűjtés és osztás 
december 16., vasárnap: ezüstvasárnapi szociális ételosztás
december 21., péntek: karácsonyi templomi koncert

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

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


