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„Minden arnóti felelős minden arnótiért!” 
 

 Polgármesteri tájékoztató a koronavírus elleni védekezés aktualitásairól – VII. 
 (2020. ápr.  30.) 

Tisztelt Lakosaink, Kedves Arnótiak! 

Köszönöm mindenkinek az eddigi fegyelmezett magatartást, a védekezési szabályok betartását, 

időseinknek az otthon maradást. Köszönöm mindazoknak az áldozatos munkáját, akik hozzájárultak a 

megelőzés sikerességéhez. Közösen és büszkén modhatjuk, hogy Arnót a védekezés első szakaszában 

jelesre vizsgázott! Ám a jövőben sem „lazíthatunk”, hiszen a vírus egyre jobban terjed, megyénkben is 

egyre több a fertőzöttként nyilvántartott személy.  Ezért fontos, hogy továbbra is tartsuk be az országos 

előírásokat, a középületeinkben mindenki szájmaszkban és kesztyűben tartózkodjon, az időseink közül 

lehetőleg azok se járjanak ki a faluba, akik eddig ezt tették.  Sajnos mindegyikünk lehet vírushordozó, 

lehet, hogy erről nem is tudunk, és így adjuk át másnak a betegséget, aki ebbe akár bele is halhat.  

Az, hogy mennyien betegszünk meg Arnóton, és mikor, nagymértékben rajtunk múlik. Felelősséggel 

tartozunk egymásért, szeretteinknek, szomszédainknak, az utcánkban élőknek, báratainknak, 

ismerőseinknek, falunk egész közösségének. Az elmúlt hetek bebizonyították, hogy ha egy közös cél 

megkívánja, Arnót lakossága képes összefogni, másokra is gondolva élni és cselekedni. Bízom benne, 

hogy a védekezés további heteit, hónapjait is sikerrel, vírusmentesen tudjuk átvészelni, megélni.  

Ehhez mindenki akaratára, pozitív hozzáállására szükség van!   
 
 

Az előző részletes tájékoztató (2020. ápr. 9.) közzététele óta a korábbiak mellett az alábbi 

intézkedéseket foganatosítottuk, illetve tesszük a jövőben a járvány megelőzése érdekében. 
 

KESZTYŰT IS OSZTUNK A VÉDEKEZÉSHEZ 

Az önkormányzat által vásárolt mosható kesztyűkből lakóingatlanonként egy-egy párat tudunk 

biztosítani lakosságunk részére, ezt minden postaládába bedobjuk, jelen hírlevelünkkel együtt. Kérjük, 

hogy a jövőben Önök a boltokba, a középületekbe ezt használva járjanak ki.  Továbbra is kérjük a 

korábban kiosztott szájmaszkok viselését is.  
  

A NYUGDÍJASAINK RÉSZÉRE C-VITAMINT VISZÜNK HÁZHOZ 

Valamennyi nyugdíjasunknak  az immunrendszerük erősítése céljából egy-egy doboz vitamint is 

biztosítunk,  ez  45 db-os, C-vitamint, D3 vitamint, és cinket tartalmaz. Naponta napközben egy-egy 

darab beszedése ajánlott. Ezúttal is köszönjük Patakiné dr. Bulzán Edit gyógyszerészünknek azt, hogy 

beszerzési áron biztosította az önkormányzat számára a vitamin megvásárlását. Önkormányzatunk két 

munkatársa a jövő héten (május első hetében) valamennyi nyugdíjashoz személyesen juttatja  el a 

vitamint, kérjük, hogy az átvételt saját tollal ellátott aláírással igazolni szíveskedjenek.  
 

TARTSUK BE A VÉDEKEZÉSRE VONATKOZÓ ORSZÁGOS ELŐÍRÁSOKAT! 

Május 4-től változnak az otthonunk elhagyásának országos szabályai, ezekről a médiából, a rádiókból, 

televíziókból, a hivatalos honlapokról értesülhetünk. Kérjük, kövessék figyelemmel az aktuális 

rendelkezéseket. Ezek betartása mindenki számára kötelezőek! A Magyar Közlönyben kihírdetett 

aktuális védelmi rendszabályok önkormányzatunk honlapján (www.arnot.hu), továbbá facebook 

oldalán is elérhetőek (Arnót Község Önkormányzata). 
 

A FERTŐTLENÍTŐ PERMETEZÉST MÁR ÖNKORMÁNYZATUNK VÉGZI 

A permetezéshez szükséges eszközöket és védőfelszerelést sikerült beszereznünk, így a jövőben a 

buszmegállókban és valamennyi helyi középület előtti közterületen önkormányzatunk munkatársai 

végzik majd a fertőtlenítő permetezést. Az egészségügyi intézményeink helyiségeiben továbbra is  

szakemberrel végeztetjük ezt a munkát. A permetezést követően 20 perc a száradási idő, kérjük ennek 

a szigorú betartását. A permetezés konkrét időpontjairól plakátokon értesítjük lakosainkat.  
 

dr. Üveges István polgármester 



Biztosítjuk az óvodás korú gyermekek napközbeni felügyeletét 

Az óvodánkban a beiratottak mellett biztosítjuk azoknak a gyermekeknek a kiscsoportos (legfeljebb 5 

fős) napközbeni felügyeletét is, akik nem szenvednek fertőző betegségben és akiknek szülei 

munkavégzés vagy más ok miatt ezt igénylik. Érdeklődni és jelentkezni az óvodában lehet. 
 

Milyen köztisztasági kötelezettségeik vannak az ingatlantulajdonosoknak?  
Az ingatlantulajdonos az általa használt ingatlant és környékét köteles oly mértékben tisztán és 

rendben tartani, hogy annak rendezetlensége ne zavarja a környéken élőket. Minden ingatlan 

tulajdonosának feladata a telekhatár és az úttest széle közötti sáv rendezettségének, gondozottságának 

biztosítása. Ezen munkákhoz tartozik a terület szemét- és gyom-mentesítése, a bokrok és a gyep 

nyírása, illetve a járda felületének tisztántartása. Az ingatlantulajdonos feladata a közterületen képződő 

csapadékvíz zavartalan lefolyása érdekében az ingatlan előtt található nyílt árok és műtárgyainak 

(kapubejárók átereszei, ingatlanhoz tartozó összefolyók, csapadékvízgyűjtők) takarítása, növények 

vágása és az akadályt jelentő anyagok és más hulladék eltávolítása is.  

Kérem az ingatlantulajdonosokat, használókat – az előírások betartása érdekében - ingatlanuk előtti 

közterületek folyamatos tisztántartásáról gondoskodjanak.  
 

Vágjuk le a járdára, és az úttestre benyúló faágakat, növényzetet! 

Tisztelettel kérjük az ingatlantulajdonosokat, használókat, hogy a házuk előtti közterületen a járda, 

esetleg az úttest felé benyúló gallyakat, ágakat legyenek szívesek levágni, a gyalogos, illetve a 

járműközlekedés zavartalanságának biztosítása érdekében. Ezt a közúti jelzőtáblákra rányúló ágak 

esetében kifejezetten kérjük.  

Jegyzői tájékoztató a tűzgyújtás szabályairól 

Arnót Község Önkormányzatának rendeleti szabályozása alapján a kerti hulladék nyílttéri égetése a 

nyári időszámítás szerinti időszakban 11-20 óra között - vasárnap és ünnepnapok kivételével - 

engedélyezett. Egyszerre nagyobb mennyiségű avar- és kerti hulladék elégetési szándék esetén a 

szomszédokat írásban vagy szóban tájékoztatni kell az égetés várható időpontjáról. Az égetés 

alkalmanként maximum 4 óráig tarthat. A hatóságilag elrendelt általános tűzgyújtási tilalom alól a 

rendelet nem ad felmentést. A tűzgyújtási tilalommal aktuálisan érintett megyékről a katasztófavédelmi 

hatóság honlapjáról tájékozódhatunk (www.katasztrofavedelem.hu). Az Országos Tűzvédelmi 

Szabályzat alapján a külterületen végzett irányított égetést a megkezdés előtt 5 nappal az illetékes 

hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervéhez írásban be kell jelenteni. (B.-A.-Z Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság 3525 Miskolc, Dózsa György út 15.) Kérem, hogy a szabadtéri 

tűzgyújtásnál fokozott figyelemmel legyenek a fentebb leírtakra és tartsák be a vonatkozó előírásokat.  

Makranczi Zoltán jegyző 
 

B. Mester Éva: Házi karanténban 
 

Tenyérnyi kiskertem társ a magányomban, 

tavaszi illatok közé bezárkóztam. 

Bokrosodó kékek, ártatlan fehérek, 

tavaly ültetettek, idei remények. 
 

Kisfalum utcáin most csak a csend bolyong. 

Aki mélyen hallgat, az legbelül szorong. 

Kesztyűs kézfogások, maszkba zárt mosolyok… 

Ha a kór megtalál, bele is halhatok. 
 

Kenyerem javát már réges-rég megettem. 

Hetventől is több év bujkál már mögöttem. 

Ebédet is kapok, elhozzák gyógyszerem. 

Figyel rám távolról mind a két gyermekem. 
 

Mi hiányzik mégis? Talán a szabadság. 

Hiába nincs dolgom, terhes a bezártság. 

Kulcsra zárta tőlem szépségét a távol, 

pedig úgy repülnék! Most jobb lenne bárhol.

Magasba vagy mélybe visz a sorsom útja? 

Számadást készítsek? Készüljek az útra? 

A gólyánk hazatért, öleli a fészek. 

Parányi kertemben kézen fog az élet. 

(Arnót, 2020. április) 

 

Az aktuális önkormányzati információk az Arnót Önkormányzata Facebook oldalon olvashatók. 


