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 VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA! 
 

Az idősebbek maradjanak otthon,  

a fiatalabbak tartsanak egymástól távolságot! 
 

 Polgármesteri tájékoztató a koronavírus elleni védekezés aktualitásairól – III. 
 (2020. ápr.  9.) 

Tisztelt Arnóti Lakosok! 

Az előző tájékoztató (2020. márc. 27.) közzététele óta az alábbi intézkedéseket foganatosítottuk, illetve 

tesszük a jövőben a járvány megelőzése érdekében. 

KÖSZÖNET AZ IDŐSEKNEK 

A fiatalabb generációk nevében is köszönjük az idősebb lakosainknak a felelős hozzáállásukat, azt, 

hogy a túlnyomó többség egyáltalán nem hagyja el az otthonát.  Egyre kevesebben élnek a délelőtti 

bevásárlási lehetőséggel. Különösen a 65 éven felülieket kérjük, ne jöjjenek ki a faluba még vásárolni 

sem, kérjék inkább a családtagok vagy az önkormányzat segítségét. Ne kockáztassanak, hiszen a 

legkisebb esélye a megfertőződésnek akkor van, ha egyáltalán nem hagyják el az otthonukat.  

Mi vigyázunk az időseinkre, de a vírusmentesség fenntartásához kell az Önök pozitív hozzáállása is! 
 

KÖSZÖNET A LAKOSSÁGNAK 

Köszönöm, hogy a boltoknál, postánál, gyógyszertárnál, buszmegállóknál az esetleges sorban 

állásoknál a túlnyomó többség betartja a javasolt 2 méteres védőtávolságot. Az ÁNTSZ 

jóváhagyásával, szakmai támogásával munkatársaink által megszerveztük, hogy a COOP-os boltba 

egyszerre csak 10 vásárló mehessen be, és amikor a legtöbben vásárolnak, délelőttönként 

gondoskodunk a bevásárlókocsik fogantyúinak fertőtlenítéséről is.  A bolt működési szabályzata 

szerint is kötelező a bevásárlókocsik használata, ez most a kellő távolságot is biztosítja a vásárlók 

között. Nejlonzacskókat is kihelyeztünk a bolt bejáratánál, örülünk, ha ezt is minél többen használják.  

Kérjük és köszönjük a megértésüket. 

Köszönjük a szülőknek, hogy a gyermekeiket többnyire nem engedik ki a közterületre, főleg nem úgy, 

hogy csoportosan játszanak, közlekedjenek. A tinédzsereknek köszönjük, hogy a mostani nehéz 

helyzetben nem csoportosulva szórakoznak településünk buszmegállóiban, közterein.   

Mindenkit kérünk, hogy ha el is kell hagynunk a lakóingatlanunkat, ezt lehetőleg maszkban és 

kesztyűben tegyük meg, és a védekezéshez előírt 1,5-2 méteres távolságot mindig, mindenhol és 

mindenkivel szemben tartsuk be!  
 

SZÁJMASZKOT OSZTOTTUNK ÉS OSZTUNK 

Az önkormányzat által vásárolt szájmaszkokból lakóingatlanonként egy-egy darabot tudtunk egyelőre 

biztosítani lakosságunk részére, ezt minden postaládába bedobtuk. Ezek max. 30 Celsius fokon 

moshatóak és alacsony hőmérsékleten vasalhatóak. Örülünk ha Önök a boltokba, a közterületre ezt 

használva járnak ki.  Szükség esetén sállal, kendővel is eltakarhatjuk a szánkat, ez is a védekezés egyik 

egyszerű módja. 

Nyugdíjasaink segítségével elkezdtük a 80 Celsius fokon mosható, vasalható, fertőtleníthető 

szájmaszkok helyi gyártását is. Köszönjük Sütő Tiborné, Druzsba Ilona, Deák Barnabásné, és Kovács 

Józsefné lakosainknak a szájmaszkok ingyenes varrását.  Külön köszönettel tartozunk Ducsai Dénes 

nyugdíjas szabómester úrnak, aki az ingyenes varrás mellett elvállalta valamennyi maszk gőzölését is. 

A becsomagolt maszkokat, lakóingatlanonként egy-egy darabot, a húsvétot követő héten kezdjük el 

bedobni a postaládákba. 



ÚJBÓL FERTŐTLENÍTŐ PERMETEZÉST VÉGZÜNK 

Április 18-án, szombaton 9 órai kezdettel újból elvégezzük a buszmegállókban és valamennyi helyi 

középület előtti közterületen, továbbá az egészségügyi intézményeink helyiségeiben a szakember által 

történő fertőtlenítő permetezést. A permetezést követően 20 perc a száradási idő, kérjük ennek a 

szigorú betartását. Senki ne menjen a permetezett területre ezen idő alatt. 

 
TARTSUK BE A KIJÁRÁSRA VONATKOZÓ ORSZÁGOS ELŐÍRÁSOKAT! 

Azt, hogy kik, mikor és milyen célból hagyhatják el az otthonukat, mindig az országos szabályok, 

kormányrendeletek szabályozzák. Ezekről a médiából, a rádiókból, televíziókból, a hivatalos 

honlapokról értesülhetünk. Kövessük figyelemmel ezeket 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 60 ÉV FELETTIEKNEK INGYENES AZ EBÉD KISZÁLLÍTÁSA (de nem az étel!) 

A 60 év feletti, illetve a szociális étkeztetést igénybe vevők részére az ebédet ingyenesen szállítjuk ki, 

az étel térítési díja a korábbiakhoz képest nem változott. Várjuk az újabb igénylők jelentkezését.  
 

ÉLELMISZER- ÉS GYÓGYSZERVÁSÁRLÁS  

Azon idősek, egyedül élők részére, akik igényelték a bevásárlást és gyógyszerkiváltást, ezt 

megszerveztük, eddig ezt 14 fő kérte. Az újonnan jelentkezőknek is megszervezi önkormányzatunk a 

bevásárlást, várjuk az esetleges újabb jelentkezőket. 
 

KARANTÉN 

A külföldről hazaérkezett helyi lakosainknak köszönjük a jelentkezésüket, kérjük az újonnan érkezőket 

is a házi karantén szabályainak betartására. Ha szükséges, a bevásárlásaikban nekik is segít 

önkormányzatunk. Fontos információ, hogy a karantén csak a külföldről hazatérőkre terjed ki, az itthon 

élő családtagokra nem, de kérjük, hogy lehetőség szerint ők is minél rövidebb időre hagyják el az 

otthonukat.  
 

ADOMÁNYT  KAPTUNK ÉS VÁRUNK A VÉDEKEZÉS FINANSZÍROZÁSÁHOZ 

Önkormányzatunk költségvetéséből biztosított a járványügyi védekezés, a jelenlegi kiadásaink fedezete 

rendelkezésünkre áll. Patakiné dr. Bulzán Edit gyógyszerész százezer forint, és dr. Molnár Imre 

háziorvos szintén százezer forint adományt ajánlott fel a védekezés céljából, ezeket ezúttal is 

köszönjük.  

Ha bárki a védekezés kiadásaihoz adományával hozzá szeretne járulni, ezt Az Arnóti Ovisokért 

Alapítvány alábbi elkülönített alszámla számán teheti meg: 11734004-25977938. 

Az adományozásról igazolást az alapítvány ki tud állítani. A felajánlásokat előre is köszönjük. 
 

Tisztelt Arnótiak!  

Ismert tény, hogy a hatóságok Borsod-Abaúj-Zemplén megyében is regisztráltak vírusfertőzött 

személyeket. Sajnos mindegyikünk lehet vírushordozó, erről nem is tudhatunk, és így könnyen 

átadhatjuk másnak a betegséget.   

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

betartjuk-e a higiéniás előírásokat, az előírt védőtávolságot, és azon, hogy akik tehetik, otthon 

maradnak-e. 

Tisztelettel kérek mindenkit az előírások betartására! 

Megértésüket és együttműködésüket köszönöm! 
 

Képviselő-testületünk és községünk lakossága nevében is köszönöm, köszönjük az áldozatos munkáját 

mindenkinek, aki bármilyen formában részt vesz a vírus elleni helyi védekezésben. 
 

Az arnótiak összetartását ismerve bízom abban, hogy egymásra odafigyelve és egymást segítve 

példamutató módon és közösen tudunk megbirkózni az előttünk álló nehézségekkel, feladatokkal. 

 

dr. Üveges István polgármester 



Dr. Molnár Imre háziorvos közleménye 

Tisztelt Arnóti és Sajópálfalai Lakosok, Betegek! Telefon: 06-30-56-911-31 ezen a telefonszámon 

bármikor elérhetnek, ha kérdésük, kívánságuk, panaszuk van. Lázas, köhögős, fulladással, 

gyengeséggel kísért állapotban nemcsak a mentőktől, tőlem is kérhetnek segítséget.  

Gyógyszert bármikor tudok írni, az EESZT-ből, a felhőből kiválthatják. Indokolatlanul ne hagyják el 

otthonukat, tegyenek eleget a “Maradj Otthon” felhívásnak.  

Fogyasszanak sok folyadékot, napi 1.000-2.000 mg C vitamint, 3.000 NE D vitamint, 200 mg E 

vitamint, szelént, cinket, magnéziumot, kálciumot is tartalmazó vitaminokat. Nagyon ajánlom a 

Neuromultivitamint, napi 1 tablettát. Általában a zöldségeket bőven tartalmazó étrend előnyös.  

A kerti munkák elegendő testmozgást biztosítanak. Ha közben gyengének érzik magukat, nehezebben 

végzik a szokásos feladatokat, láz, köhögés jelentkezik, gondoljanak az új típusú koronavírus 

fertőzésre.  

Ha elhagyják lakásukat, viseljenek arcmaszkot, akár otthon varrottast is, és gumikesztyűt. Hazatérve 

alapos szappanos kézmosás, arcmosás szükséges. A felsőruhákat, cipőket ne vigyék a lakótérbe. 

Tájékoztatom Önöket, hogy Polgármester Úr pályázatot nyújt be a praxis fejlesztésére. Remélhetőleg 

pozitív megítélése lesz és megkapjuk a járvány után a várt eszközöket, melyeket elsősorban az 

érbetegek vizsgálatánál használhatok, nem csak a diagnosztizálásban, de a prognózisban is. Előre is 

köszönjük a segítséget. 
Dr. Molnár Imre 

főorvos belgyógyász, immunológus, foglalkozás-egészségügyi, 

háziorvostani szakorvos, jogi szakokl. orvos 

 

Dr. Bobula Zsuzsanna háziorvos közleménye 
Szeretnék köszönetet  mondani azoknak az arnótiaknak, akik kellő fegyelemmel, türelemmel állnak a 

megváltozott helyzethez. Köszönet azoknak akik a nem nélkülözhető folyamatos  lakossági ellátást 

biztosítják, akik munkába járnak, akik jótékonysági munkájukkal segítik embertársaikat. Külön 

köszönet a rendelői munkatársaimnak kitartó helytállásukért.  

Nem lehet elégszer hangsúlyozni: a fölösleges találkozásokat mellőzzük, ha tudunk, maradjunk otthon,  

tartsuk be a higiénés szabályokat, megfelelő kézmosást, fertőtlenítést. Szájmaszk viselését minden 

esetben, amikor nem otthon  vagy egyedül a szabadban tartózkodunk, tekintsük kötelezőnek. Kérem 

betegeimet, továbbiakban is  telefonon keressenek, ez alapján  ha szükséges a személyes megjelenés 

akkor adunk időpontot.  

NAGYON FONTOS: a fertőzés hamarosan a tömeges megbetegedések fázisába fog lépni - emiatt a 

szájmaszk viselését tekintsék kötelezőnek az elkerülhetetlen  rendelői megjelenéskor, hiszen itt a 

legnagyobb valószínűsége, hogy koronavírussal fertőzött egyénnel találkoznak! 

Az egészségügyi alapellátás az egész országban nehéz helyzetben van, koruk miatt a háziorvosoknak  

csak a fele dolgozik, a szakrendelői ellátás bizonytalan ideig még nem fog működni, csak sürgősségi 

ellátás történik a kórházakban. Minden erőtartalék a járvány okozta súlyos betegek ellátására van 

átcsoportosítva. A maszkokból, kesztyűből, fertőtlenítőkből országos ellátási zavar van. 

A fentiek miatt Arnóton is nehéz helyzetben vagyunk, minden erőnkkel azon leszünk, hogy a 

körülmények ellenére is biztosítsuk községünkben az alapellátást.  

Vigyázzunk Egymásra! Maradjunk otthon! Találjuk meg az otthonmaradásban az örömöt, a plusz 

szabadidőt töltsük hasznosan! 

Dr. Bobula Zsuzsanna háziorvos 

Védőnői közlemény 
A járványra való tekintettel a látogatások és a védőnői szűrések a továbbiakban is folyamatosan de a 

személyes találkozások kerülésével( messenger, telefon, e mailen) keresztül folytatódnak. A 

tanácsadások a megszokott időben szerdán de a védőnőkkel előre egyeztetett időpontban zajlanak mind 

a várandósok, mind a védőoltásra kötelezett gyermekek esetében. A tanácsadásra a szájmaszk 

használata kötelező! A várandós csak egyedül érkezzen a védőnői vizsgálatra. 

A gyermekekkel a védőoltásra csak egy szülő jöhet be szájmaszkban az előírásoknak megfelelően  a 

higiénés szabályok szigorú betartásával.  

 



A kötelező védőoltások beadása dr. Müller Cecília Országos Tiszti Főorvosnő előírása szerint 

kiemelten fontos egyéb járványok kitörésének elkerülése végett! Beteg szülő, gyermek, (külföldön járt 

családtag esetén) a tanácsadást nem veheti igénybe! Egyéb esetben, bármilyen kérdés, panasz esetén 

munkaidőben forduljanak Hozzánk (telefon, messenger), továbbra is segítünk! Vigyázzunk egymásra, 

vigyázzatok magatokra!  

Baranyi Györgyné és Kui-Luterán Julianna védőnők 

 

Aktuális Iskolai Hírek 
Közel 3 hét telt el otthoni tanulással. Köszönöm a tanulók és a szülők türelmét és kitartását. Az új 

munkaforma a pedagógusok számára is szokatlan, de ha együttműködünk, akkor a tanév hátralévő 

részében új és korszerű módszertannal még több tudást nyújthatunk. Kollégáim nevében kérem, hogy 

aki eddig is aktív volt és teljesítette a követelményeket: csak így tovább! 

Egyúttal felhívom az alulteljesítő diákok figyelmét arra, hogy nekik is kötelességük az előírt feladatok 

megoldása és a mindennapos tanulás. 

Kedves Gyerekek!  Figyeljétek a szaktanári üzeneteket, mindig jelezzetek vissza. Akkor is, ha nem 

sikerül a feladat megoldása. Kell, hogy kölcsönösen információhoz jussunk és a nehézségek ellenére 

sikeres tanévet zárjunk. 

Jelenleg az új 1. osztályos tanulók beíratkozásának és a tankönyv rendelésnek az előkészítésén 

dolgozunk. További jó digitális tanulást kívánok! 

Tőzsér László intézményvezető 

 

Beiratkozás az óvodába április 20-ig 

Értesítjük a Kedves Szülőket, hogy az óvodás korú gyermekek beíratása a 2020 / 2021. nevelési évre, 

2020. április 02-től – április 20-ig tart. A koronavírus terjedése miatti veszélyhelyzetre tekintettel, az 

arnot.hu honlapról letölthető az óvoda-felvételi kérelem űrlapja, amelyet április 17-ig kitöltve 

visszaküldeni szíveskedjen. E-mailben: arnotiovi@arnotiovi.hu. Személyesen munkanapokon: 8.00-

12.00 óráig Arnóti Napközi Otthonos Óvoda, Arnót Dózsa Gy.u.1 Tel.:46/200-572, 200-573. A 

felvételt nyert gyermekek szüleit a beiratkozás időpontjáról értesítjük. A beiratkozáskor 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 2020. augusztus 31-ig betöltik harmadik életévüket, illetve 

felvehető az a gyermek is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti. 

Nevelőtestületünk a kompetencia alapú oktatásban, néphagyomány őrzésében, átadásában találta meg 

azt a természetes keretet, amely magában foglalja a test, a lélek ápolását, fejlesztését, ezáltal az 

iskolára alkalmassá tételt is.  

Közös kirándulások, szüreti felvonulás, stb. révén a családokhoz is szeretnénk közelebb kerülni. 

Óvodánkban lehetőség van az alaptevékenységeken túl angol nyelv játékos tanulására, úszásoktatásra, 

hitoktatás, tánc, fejlesztőpedagógiai és logopédiai foglalkozásokra. 

Óvodai hírek 

Kedves Óvodai Szülők! Értesítjük a Szülőket, hogy ügyeletet tartunk az óvodában, azon gyermekek 

részére, kinek szüleik pedagógusok, vagy az egészségügyben dolgoznak, és mindazoknak, akiknek a 

munkaköre megkívánja a járvány idején is az egész napos munkavégzést. Egyben értesítjük az arnóti 

óvodába járó gyerekek szüleit, hogy az elkövetkező időben minden óvodapedagógus az Arnóti óvoda 

facebook csoportjában fejlesztő feladatokat küld a gyermekek részére. Továbbra is ezzel segítve a 

szülőket a gyermekek otthoni fejlesztésében. 

Figyelmetekbe ajánljuk a posta előtti téren a feldíszített tojásfát, amelyet most műsor és gyerekek 

nélkül az óvó nénikkel és dajka nénikkel együtt díszítettünk fel azért, hogy egy kis vidámságot 

vigyünk a gyermekek és a felnőtt lakosság lelkébe. 

Örüljünk a családunknak, az otthonunkban a gyermekeinkkel együtt eltöltött időnek, a sok közös 

játéknak.  

Mindenkinek Békés és Egészségben Gazdag Húsvéti Ünnepeket kívánunk! 

 

Barcsák Pálné óvodavezető 



Családsegítő munkatárs fogadási időpontja 
2020. április 10., péntek, helyett 2020. április 9., csütörtök, 14-15 óra. 

2020. május 1., péntek, helyett 2020. április 30., csütörtök, 14-15 óra. 

Fogadóórája: péntekenként 14.00 órától 15.00 óráig. 

Kérjük, hogy a szolgáltatás igénybevétele során fokozottan tartsák be a higiéniai előírásokat. 

 

Zöld Arnótért Egyesület közleménye 
A Zöld Arnótért Egyesület folyamatosan küzd településünk tiszta levegőjéért. Ebben  a küzdelemben 

egy fontos eszköz a korábban az Egyesület által kialakított nyilvános meteorológiai állomás, aminek 

adatait bárki elérheti a https://www.idokep.hu/automata/zoldarnotert internetes címen. Azonban ennek 

biztonságos üzemeltetéséhez megfelelő villámhárítórendszer kialakítása szükséges, ami túlmutat az 

Egyesület költségvetésén. Ezért a lakosok támogatását kérjük a rendszer kialakításához és 

fentartásához. Aki megteheti és szívesen támogatná az Egyesület törekvéseit, adományát a következő 

bankszámlaszámra küldheti banki átutalással:  10700086-70710335-51100005 A támogatásokat előre 

is köszönjük. 

Gyenes Gáborné elnök 

 

Mikor lehet a kerti növényi hulladékot elégetni? 
1. Kommunális, ipari eredetű, illetve veszélyes anyagot tartalmazó hulladék égetése tilos. 

2. A 2020. január 22-én hatályba lépett és módosított Országos Tűzvédelmi Szabályzat továbbra sem 

érinti a kerti grillezést és a tűzön történő sütés-főzést, azonban mint minden égetéssel összefüggő 

tevékenység során, itt is be kell tartani a tűzgyújtás általános szabályait. 

3. Belterületen csak abban az esetben lehet növényi hulladékot égetni, ha azt önkormányzati rendelet 

lehetővé teszi. Képviselő-testületünk a 11/2014. (V. 30.) számú önkormányzati rendelettel szabályozza 

az avar és a kerti hulladékok nyílttéri égetését. Eszerint a kerti hulladék nyílttéri égetése a nyári 

időszámítás szerinti időszakban 11 és 20 óra között, valamint a téli időszámítás szerinti időszakban 10 

és 17 óra között engedélyezett. Vasárnap és ünnepnapokon tilos az égetés. 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 (országos) tűzgyújtási tilalom alól a rendelet nem ad felmentést. A 

tűzgyújtási tilalommal érintett megyékről többek között a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság honlapján is tájékozódhat (www.katasztrofavedelem.hu).  Az 

önkormányzati rendelet teljes szövege megtalálható a polgármesteri hivatalban, továbbá elérhető 

honlapunkon. (www.arnot.hu)  

4. A külterületi szabadtéri égetést minden esetben előzetesen, 5 nappal az illetékes hivatásos 

katasztrófavédelmi szerv területi szervéhez írásban be kell jelenteni. (Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság 3525 Miskolc, Dózsa György út 15.)  
 

Jegyzői tájékoztató a kutak fennmaradási engedélyezési eljárásáról 
Tájékoztatom Önöket, hogy az Országgyűlés döntésének értelmében 2020. december 31. az engedély 

nélkül, vagy engedélytől eltérően létesített fúrt és ásott kutak bejelentésének végleges határideje. A 

szabályozás értelmében, aki ezen időpontig nem kér fennmaradási engedélyt az engedély nélkül fúrt 

vagy ásott kútra, annak 2021. január 1. napját követően vízgazdálkodási bírságot kell fizetnie. 

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény hatályos rendelkezései értelmében mentesül a 

vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő vagy üzemeltető, aki az egyes belügyi tárgyú és 

más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi CXXI. törvény hatálybalépését megelőzően 

engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltet felszín alatti vízkivételt biztosító 

vízilétesítményt, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2020. december 31-ig kérelmezi. 

A kérelemmel kapcsolatban részletes információ községünk honlapján található. Továbbá tájékoztatás   

kérhető a jegyzői fogadóórákon - szerdánként 13.00 órától 16.00 óráig. A kérelem letölthető 

honlapunkról (www.arnot.hu), valamint átvehető a Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben. 

Makranczi Zoltán jegyző 

 



Lelki táplálék községünk reformátusainak 
Követve a kormányzati intézkedéseket, az Arnóti Református Missziói Egyházközségben továbbra sem 

tudunk személyesen találkozni. A hétköznapokban rövid igei üzeneteket, online áhitatokat, az 

ünnepben pedig istentiszteleteket találhatnak webes elérhetőségeinken: www.arnot.tirek.hu, a 

Facebookon az „Arnóti Reformátusok” oldalt kedvelve és követve. A húsvét ünnepére készülve külön 

újsággal is készültünk, melyet igyekszünk eljuttatni a postaládákba. Akihez nem jutott el, és igényelné, 

kérem jelezze a telefonszámomon: 30-681-5395. Az Arnóti Református Missziói Egyházközség 

Presbitériuma áldott-békés Feltámadásünnepet kíván mindenkinek! 

Rácsok András, lelkipásztor 

 

Görögkatolikus élő közvetítés 

Az Arnóti Görögkatolikus Parókia facebook oldalán tartunk élő közvetítést. Nagypénteken sirbetételi 

vecsernyét közvetítünk 18:00-tól, valamint húsvét vasárnap reggel 9:00-től a feltámadási szertartást, 9: 

30-tól pedig az ünnepi húsvéti liturgiát. Minden nap este 18:00-tól ugyanezen az oldalon 

Szentírásolvasás van.  

Egyházközség honlapján egyéb hirek, lelki gondolatok kerülnek fel. www.arnotigorkat.hu 

Papp Zoltán parókus 

 

Római katolikus hírek 

Kedves Arnótiak! Rendkívüli ez a húsvéti ünnepkör. A vírus miatt sokan karanténba zárva kénytelenek 

ünnepelni. Talán sokan arra is gondolhatnak, hogy Isten elhagyott bennünket. Érdemes-e most 

egyáltalán ünnepelni, nem a félelem burkába kell-e zárkózni! Pont ilyenkor mutatkozik meg a hitünk, 

hogy bízunk-e a minket annyira szerető Istenben, hogy Fiát adta értünk! Akik szeretnének lelki vigaszt 

találni, azok kérhetnek segítséget interneten: deli.lajos@chello.hu, és telefonon: 30/2188195-ös 

számon.Szeretettel kívánok minden arnóti Lakosnak áldott ünnepeket. 

Deli Lajos plébános 

Evangélikus ünnepi igehirdetések  
A nagyheti, húsvéti időszakban sajnos továbbra sem tudunk istentiszteletet tartani templomunkban. 

Szeretettel ajánljuk az egyéni elcsendesedésre a Kossuth Rádió nagypénteki és húsvéti istentisztelet 

közvetítését- Nagypénteken Beledről 10 órakor Ihász Beatrix esperes asszony, húsvét vasárnap 

Budapest – Deák térről este 18 órakor Kondor Péter püspök úr szolgál. 

Szeretettel ajánljuk internetes hozzáféréssel rendelkező Testvéreink figyelmébe a Credo Evangélikus 

Magazin ingyenesen hozzáférhető legújabb számát – www.credo.lutheran.hu -, az Evangélikus 

Országos Gyűjtemény online anyagait – www.eom.lutheran.hu -, valamint a YouTube videómegosztón 

található számos, online is követhető istentiszteletét. 

Az eddig megszokott módon (papír formátumban) továbbra is elkészül és minden érdeklődő részére 

eljuttatjuk a vasárnapi és ünnepnapi helyi evangélikus igehirdetéseket. Aki eddig nem kapta, ám 

szeretné, kérem jelezze. A kiadvány pdf formátumban is elérhető. 

Gyülekezetünk Elnöksége minden kedves Testvérünknek - a rendkívüli idő ajándékait is észrevevő - 

elmélyülésre alkalmas időt, megáldott húsvéti ünnepet kíván! 

Buday Barnabás esperes 

 

 

Arnót Község Képviselő-testülete  

kellemes húsvéti ünnepeket kíván  

településünk valamennyi lakosának,  

Önnek és Kedves Családjának! 

 

       

Az aktuális önkormányzati információk az Arnót Önkormányzata Facebook oldalon olvashatók. 

 


