
AZ ARNÓTI ÖNKORMÁNYZAT HÍRLEVELE - 2020. október (2020/9) 

 

Aszfaltozás és útlezárás az Alkotmány utcában november 4-6-án 
Önkormányzatunk sikerrel szerepelt a Belügyminisztérium által kiírt, 2,6 millió forint saját forrást is 

igénylő, útfelújításra irányuló pályázaton. Ennek keretében a teljes útfelületen új aszfaltszőnyeget kap 

az Alkotmány utcának a Petőfi Sándor utcai kereszteződéstől a Móricz Zsigmond utca sarkáig 

terjedő szakasza. Ezért 2020. november 4-én (szerdán) 8 órától, 5-én (csütörtökön) egész nap, és 6-

án (pénteken) 18 óráig útfelújítási munkálatok miatt a fenti útszakaszon az alábbi korlátozások lépnek 

életbe. 

1. A személy és az egyébként is engedélyezett tehergépjármű forgalom vonatkozásában: 

A) Szerdán és csütörtökön a Petőfi és az Alkotmány utca torkolatánál a Posta melletti fél útpálya 

lezárásra kerül aknafedő átépítése miatt, ezért itt csak a fél útpályán lehet közlekedni. Az 

aknafedő építéssel nem érintett további szakaszon a forgalom zavartalan. A Posta melletti 

parkoló ezeken a napokon sem használható. A COOP-bolt parkolója, csütörtökön egész nap 

nem  használható, lezárásra kerül.   

B) Pénteken az Alkotmány utca teljes, a fenti építéssel érintett szakasza  teljes szélességében 

lezárásra kerül aszfaltozás miatt. Ezen időszakban a fenti útszakaszon a járműforgalom 

semmilyen formában nem engedélyezett, így a magáningatlanok irányába sem, továbbá a 

boltok, az iskola és a posta környékén a parkolás nem lehetséges. A Pázsit, a Kossuth Lajos, 

valamint a József Attila utcákból sem lehet behajtani az Alkotmány utcába. A Móricz Zsigmond 

és az Árpád utcától kezdődően valamennyi utca a rendelkezésre álló kerülőutakon szabadon 

megközelíthető, használható. Az önkormányzati konyha gyalogosan a járdán közelíthető meg. A 

Posta melletti parkoló nem használható. 

2. A Volánbusz járatai a teljes 3 nap alatt, szerda reggel 8 órától a szombat hajnali első járatig 

nem a megszokott rendben közlekednek.    

Az Alkotmány utcai buszfordulóba kizárólag az alábbi járatok mennek fel, a Széchenyi út-Kisfaludy út 

útvonalon:  

Miskolcról induló járatok: 6:35, 6:50, 10:00, 12:00, 13:30, 14:20, 14:50, 16:15, 17:15, 18:50, 22:50. 

Arnótról induló járatok: 4:46, 5:56, 6:26, 6:53, 9:26, 12:50, 15:11, 16:56, 18:01, 20:56. 

A fentieken kívüli összes járat nem fordul be az Újtelep felé, hanem kizárólag a Petőfi utcán 

közlekedik. 

A Petőfi Sándor utca 120. szám (új bölcsődei épület) előtt ideiglenes mobil buszmegálló kerül 

elhelyezésre. Kérjük a Petőfi utcai, illetve a Széchenyi utca sarkán lévő buszmegállók használatát.  

Az Alkotmány utcában az iskolai buszmegálló nem használható egyik irányban sem. 

3. A Posta melletti parkoló a kivitelezés teljes időtartama alatt (szerda hajnaltól szombat hajnalig) nem 

használható, lezárásra kerül.  

Csapadékos időjárás esetén a kivitelezés időpontja ugyanilyen közlekedési korlátozások előírásával 

egy nappal tolódik. Erről szükség esetén önkormányzatunk Facebook oldalán és honlapján 

tájékoztatjuk lakosainkat.  

Kérjük lakosaink, az utcában élők türelmét és megértését.  Ha bárkinek bármilyen kérdése van az 

ügyben, bizalommal forduljon a hivatalhoz vagy közvetlenül a polgármesterhez (20/946-5010).  
 

Drasztikusan emelkedik a vírusfertőzöttek száma településünkön is 
Háziorvosaink tájékoztatása alapján az őszi, második hullámban, szeptembertől eddig összesen 21 fő 

arnóti lakosnál rendelték el a világjárványt okozó koronavírus fertőzés miatt az elkülönítést, ennyi 

arnótinak pozitív a koronavírus tesztje. A fertőzött személyek a tartózkodási helyüket nem hagyhatják 

el, tudomásunk szerint családtagjaikkal együtt mindannyian maximálisan eleget tesznek, tettek az előírt 

védekezési kötelezettségeiknek.  
 

Az influenza elleni ingyenes vakcina mindenki számára ajánlott! 
Háziorvosaink kérik az előzetes bejelentkezést, a tömeges megjelenés, várakozás elkerülése érdekében. 

Dr. Bobula Zsuzsanna főorvos asszony elérhetősége: 06 46/200-569.  Dr. Molnár Imre főorvos úr 

elérhetősége: 06 46/200-571. 



Hogyan védekezzünk hatékonyan? 
Kérünk mindenkit, hogy tartsák be az alábbi járványügyi megelőző intézkedéseket.  

- Mossanak kezet gyakran és alaposan, lehetőség szerint fertőtlenítsenek! 

- Mindenki köteles a szociális érintkezést a lehető legkisebb mértékűre szűkíteni, tartsák 

egymástól a legalább 1,5 méteres védőtávolságot! 

- Mindannyian hordjanak maszkot! Kerüljék a zsúfolt helyszíneket és csoportosulásokat! 

Aki tüneteket észlel magán, az ne menjen közösségbe, hanem telefonon jelezze a háziorvosának. 
 

Az önkormányzat járványügyi intézkedései 
Önkormányzatunk valamennyi elkülönített számára az elkülönítés teljes idejére ingyenesen, eldobható 

ételhordóban naponta melegételt biztosít.  Mivel a népegészségügyi hatóságtól utólagosan érkezik 

önkormányzatunkhoz az elrendelő határozat, a jövőben kérjük, hogy akik akár karanténosként, akár 

elkülönítettként (vagyis pozitív teszt miatt) igénylik a munkanapokon az ingyenes meleg ételt, azok 

jelentkezzenek a polgármesteri hivatalban. Egyidejűleg kérjük az elrendelő határozat e-mailben történő 

megküldését az arnot@arnot.hu elektronikus levélcímen,  vagy a hatósági határozat iktatási számának 

telefonon történő bediktálását a 46/200-560-as számon.  

Önkormányzatunk valamennyi intézményben automata kézfertőtlenítőt helyezett el, újból rendszeresen 

fertőtlenítjük a buszmegállókat, a játszóteret. 

Önkormányzatunk szakember által már fertőtlenítette a fogorvosi rendelőt, továbbá valamennyi 

egészségügyi intézmény épületét, vagyis a háziorvosi rendelőket, a várót, a védőnői és a gyerekjóléti 

helyiséget, a gyógyszertárát, valamint a polgármesteri hivatalt. A többi önkormányzati intézményben 

és valamennyi szolgálati gépjármű fertőtlenítő permetezésére november első hetében kerül sor. 

Az idősebbeknek, egyedül élőknek újból felajánljuk, hogy az élelmiszer- és gyógyszervásárlásba 

szívesen besegít önkormányzatunk, bátran keressék ebben az ügyben is a polgármesteri hivatalt. 
 

Fogorvosi tájékoztató 
Tájékoztatom kedves fogászatra érkező pacienseinket, hogy október elején asszisztensnőmmel együtt 

koronavírussal megfertőződtünk, mostanra azonban mindketten meggyógyultunk. November 2-től a 

rendelést újra elkezdjük a megszokott rendelési időnek megfelően. A fogászaton továbbra is szigorú 

járványügyi korlátozásokat kell betartanunk a fertőzés elkerülése érdekében, amely miatt a 

rendeléseken kevesebb beteget tudunk ellátni, ezért az előjegyzés is távolabbi lesz. Megértésüket és 

türelmüket kérjük, hiszen ezek az óvintézkedések mindannyiunkért vannak. Továbbá kérem, hogy aki 

a legenyhébb megfázásos, felsőlégúti tüneteket tapasztalja magán, az ne jöjjön fogászati kezelésre! A 

fogászaton a fúró (turbina) használatakor olyan finom permet (aeroszol) képződik, és kerül a levegőbe, 

amely a vírust is tartalmazza. Ezek az apró permet cseppek pedig egyenesen a tüdőnkbe jutnak 

belégzéskor  (nem csak a felsőlégutakba). Így ha valaki betegen jön kezelésre, nem csak minket, 

hanem az összes többi pacienst megfertőzi. Kérem vigyázzunk egymásra! 

Dr. Fehér Magdolna és Éliás Zita 
 

A Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadás csak szerdánként 
A koronavírus terjedésének mérséklése, megakadályozása érdekében az alábbi intézkedések lépnek 

életbe az Arnóti Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendjében 2020. október 19-től visszavonásig: 

• személyes ügyfélfogadás kizárólag szerdai napokon történik 7.30 - 16.00 óra között  

• törekedni kell az előzetes időpont-egyeztetésre, az elektronikus ügyintézésre 

• információszolgáltatásra a telefonos és e-mailen történő kommunikációt kell használni 

• anyakönyvi ügyekben kizárólag időpontfoglalással lehet ügyfelet fogadni 

• a hivatal előterében ügyfelek nem várakozhatnak, egyszerre csak egy ügyfél intézheti ügyeit     

• a hivatalba érkező ügyfelek kötelesek a kihelyezett kézfertőtlenítőt használni 

• mellőzni kell a kézfogást, a védőtávolság betartása (1,5 méter) és maszk viselése kötelező!  

• A hivatalba történő belépés esetén ügyfeleink testhőmérséklet ellenőrzésen esnek át. A mérés 

digitális, kontaktot nem igénylő homlokhőmérőzés útján történik. 37,5 Celsius fokot elérő vagy 

meghaladó testhőmérséklettel érkező személy nem léphet be a hivatal helyiségeibe. 



A hulladék elszállítása a házi karanténnal érintett ingatlanhasználóktól 
A településünkön szolgáltatást végző BMH Nonprofit Kft. többek között az alábbi előírások betartását 

kéri a koronavírus fertőzéssel érintettektől. 

- A hulladékot biztonságos, szakadásálló hulladékgyűjtő zsákba kell helyezni, vagy dupla zsákot 

kell használni (egyiket a másikba helyezve). Az önálló hulladékokat — pl. használt papír zsebkendő — 

nem szabad önmagában a hulladékgyűjtő edénybe dobni. 

- A fertőzések elkerülése érdekében a házi karanténban lévők mentesülnek a kötelező szelektív 

hulladékgyűjtés alól, a háztartásban keletkező hulladékot együtt kell gyűjteni a vegyes hulladékgyűjtő 

edényben (kivéve üveghulladék). Ennek oka, hogy a szelektív hulladék a telephelyeken kézi 

válogatással kerül szortírozásra, ami növeli a dolgozók megbetegedésének lehetőséget a szelektív 

hulladék válogatása során. 

- A maszkokat, zsebkendőket, gumikesztyűt, papírtörlőt használat után műanyag zsákokban kell 

gyűjteni. Ezeket a zsákokat becsomózva (anélkül, hogy összenyomnánk vagy összetömörítenénk) 

zárható fedelű kukába kell helyezni. 

A házhoz menő lomtalanítás igénybejelentésével egyidőben nyilatkozattétel szükséges. 

A hulladékudvar szolgáltatásainak igénybevétele során az ingatlan használó köteles a szájat és az orrot 

eltakaró védő maszkot és gumikesztyűt viselni. 
 

A vízelvezető árkok takarítása az ingatlantulajdonosok kötelezettsége! 
Az ingatlantulajdonos feladata a közterületen képződő csapadékvíz zavartalan lefolyása érdekében az 

ingatlan előtt/mellett 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. 

Makranczi Zoltán jegyző 
 

A bírósági ítélet alapján bővítheti termelését a Sicta Kft.  
A folyó év szeptember  24-én a Miskolci Törvényszéken megtartott tárgyaláson meghozott jogerős 

ítélet alapján bővítheti termelését a településünk közvetlen szomszédságában működő cég. Az 

indokolás szerint nincs közvetlen összefüggés az aktuális szaghatás és a bővítés engedélyezése között.  

Önkormánzatunk, együttműködve a Zöld Arnótért Egyesülettel, a jövőben is megteszi az aktuálisan  

rendelkezésére álló jogi lépéseket a szaghatás megszüntetése érdekében. Nagyon fontos a 

tevékenységgel összefüggő, évek óta a meghatározott széljárás esetén jelentkező zavaró bűzhatás 

lakossági észlelésének bejelentése a környezetvédelmi hatósághoz. Ezt a 46/517-300-as telefonszámon 

bárki megteheti, egyidejűleg kérve a bejelentés jegyzőkönyvbe foglalását.   
 

A Nyugdíjas Napi műsor elmarad, de a szokásos támogatás felvehető 

A minden évben megrendezett, nagy érdeklődéssel kísért nyudíjas napi műsor idén a 

koronavírusjárvány miatt elmarad. A személyenként 3.500 forint támogatást viszont idén is biztosítja 

az önkormányzat, a szokásos szaloncukorral együtt. Az átvétel helyéről és idejéről a későbbiek 

folyamán értesítjük nyugdíjasainkat.   

Kérjük azon személyek jelentkezését, akik 2020. évben kerültek nyugdíjazásra, vagy nyugdíjszerű 

ellátásban részesülnek, valamint azokat a lakosokat, akik ebben az évben költöztek nyugdíjasként 

Arnótra, hogy legkésőbb 2020. november 15-ig szíveskedjenek ezt jelezni a Polgármesteri Hivatalban 

a nyilvántartás kiegészítése céljából.  
 

Reformáció napi istentisztelet 18 órakor  
A közös (református és evangélikus) reformáció napi istentiszteletre a evangélikus templomban kerül 

sor 2020. október 31-én, 18 órai kezdettel. Igét hirdet Rácsok András református lelkész. 
 

 

 
 



November Első Napjára 
 

 A temetés apostoli szakaszában ezt olvashatjuk szent Pál apostoltól. „Ne bánkódjatok, mint 

mások, akiknek nincs reménységük!” Talán mindannyiunkat kettős érzés kerít hatalmába, amikor 

ezeket a szavakat hallgatjuk. Valóban nem szabad bánkódnunk? Itt állunk a temető sírjai között. 

Körülvesznek bennünket szeretteink, barátaink, ismerőseink. Körülvesznek bennünket ismeretlen 

sírok, ahol szerető édesapák, gondoskodó nagymamák, és még annyi jó ember lelt örök nyughelyre. 

Mit érzünk? Milyen gondolatok kavarognak a fejünkben? 
 

 Az első dolog, ami talán mindannyiunknak eszébe jut ezen a helyen, hogy nincs itt a földön 

maradandó hazánk, hogy elmúlik ez a világ. Végignézünk a sírokon, minden sír egy történetet rejt 

magában. Egy emberi életnek a meséjét. Megszületett, élt gyermekeket nevelt, dolgozott a családjáért, 

sírt, nevetett, meghalt. Az egykor még oly eleven emberek, akik építettek, alkotottak, most íme 

pihennek. Valóban nincs maradandó hazánk. Az az ember, aki csak itt építkezik, aki csak földit alkot, 

annak tudnia kell, hogy minden építmény, és minden alkotás, ami e világban van, az pusztulásra van 

ítélve.  

 Amikor eddig eljutunk gondolatban, máris föltesszük magunknak a kérdést. Akkor miért élünk a 

világban? Van értelme egyáltalán az életnek? Érdemes-e bármihez hozzákezdeni? Érdemes-e szeretni, 

ha ilyen fájdalmat okoz a szerettünk elvesztése? Vagy minden csak hiábavalóság? Ha az ember élete 

enyészetre lenne ítélve, a halottak emlékezete az emberiség kudarcának a napja lenne. De nem így 

tartjuk számon ezt a napot. Mióta Jézus Krisztus meghalt, és utána feltámadt halottaiból, van az 

emberiségnek reménysége. Érezhetjük, hogy nem hiábavalóság az életünk. Van olyan hazánk, amelyet 

felépíthetünk, és nem pusztul el. Élhetünk, szerethetünk, mert ezek olyan dolgok, amelyek soha nem 

szűnnek meg, hanem Istenben örökre megmaradnak.  
 

 A halál számunkra ezért már nem a kudarc jelképe, hanem a győzelemé. Szent Pál apostol 

diadalmasan kiált fel a Korinthusiakhoz írt levelében: „Elnyelte a halált a diadal: Halál, hol a te 

győzelmed? Halál, hol, a te fullánkod?” A kereszténység szimbóluma a kereszt lett, hogy 

emlékezzünk: Jézus Krisztus legyőzte az enyészetet. Nem azt jelenti ez, hogy számunkra keresztények 

számára nem fáj a halál, hogy mi nem gyászolunk. Nem azt jelenti, hogy mi nem törünk össze, nekünk 

nem hasad meg a szívünk egy-egy közeli hozzátartozónk elvesztésekor. Bizony mi is összetörünk 

ilyenkor. De ezzel együtt mi megértjük, hogy az, akit nagyon szerettünk, most jó helyen van. Mi látjuk 

az életében azt, ami örökre megmaradt, mi tudjuk azt, hogy nem csupán az emléke él tovább a 

szívünkben, hanem ő maga is valóságosan él. Ahogy a költő megfogalmazza mindezt: 

  

„Kezdetben azt gondoltam, hogy a halálod 

veszteség volt és pusztulás, 

fájdalom és bánat, melyet aligha lehet elviselni. 

Csak most kezdek rádöbbenni, 

hogy az életed ajándék volt, 

s egyre erősödő szeretet maradt utána.” 
 

Papp Zoltán görögkatolikus parókus 
 

Mindenszenteki temetői szertartások 
Görögkatolikus szertartás 2020. november 1-jén, vasárnap 14 órakor a temetői keresztnél  

Római katolikus szertartás: november 1-jén, vasárnap 11:30-kor mise, utána pedig halottakért való 

imádság a temetőben. A temetői imádságra mindenki vigyen szájmaszkot, az előírásoknak 

megfelelően.   

Protestáns (református és evangélikus közös) temetői istentisztelet: 16 órától. 

Kérjük, hogy a temetői megemlékezés, szertartások során lehetőleg mindenki viseljen maszkot és tartsa 

be a másfél méteres távolságot! 
 

 

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

Az aktuális önkormányzati információk az Arnót Önkormányzata Facebook oldalon olvashatók. 


