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Segítünk a regisztrálásban  

és a miskolci  oltópontra való bejutásban is 
Még mindig van lehetőség a világjárványt okozó koronavírus elleni oltás felvételére! Ennek menete a 
következő: keressék fel az orvosi rendelőt munkanapokon 08.00-14.00 között, értelemszerűen 
mindenki a saját körzetét. TAJ szám és telefonszám megléte esetén a regisztrálásban, ezt követően 

keddenként 09.00-12.00 között az időpont foglalásban is segítenek az asszisztensek, majd – a 

megfelelő létszám megléte esetén – az önkormányzat megszervezi az oltópontra jutást. FONTOS! 

Oltási időpont foglalására csak kedden 09.00-12.00 között van lehetőség, más napokon nem! 
Megértésüket köszönjük!  
 

Már a 12 év felettiek is kaphatnak oltást! 
A háziorvosainktól kapott tájékoztatás szerint eddig településünkön 1751 fő kapta meg a koronavírus 
elleni vakcina valamelyik fajtáját, ez a 12 év feletti összlakosságunk 80,95%-a. Mi arnótiak büszkék 

lehetünk magunkra, hiszen ez jelentősen meghaladja az országos átlagot, ez jelenleg 56%.  

Biztatjuk a szülőket is, hogy a 12 év feletti gyerekeket is oltassák! Ebben az esetben mindig szükséges 
szülői jelenlét is! Az ügymenet ugyanaz, mint a felnőttek esetében, tehát regisztráció, időpontfoglalás, 
majd az oltóponton az oltás. Oltások felvételére kizárólag oltópontokon van már lehetőség!  
Talán éppen a vírus kiszámíthatatlansága a legdöntőbb érv az oltás mellett, hiszen senki nem tudhatja, 

hogy ha elkapja a vírust, az rá milyen hatással lesz, milyen utótünetek jelentkeznek nála, egyáltalán 
túléli-e. Kérdés, hogy ezt a nagy-nagy bizonytalanságot vállaljuk-e, vagy az oltás esetleges negatív 
hatásait.  

 

Meghívó a felújított és bővített községi óvoda átadási ünnepségére 
Arnót Község Képviselő-testülete tisztelettel meghívja községünk lakosságát, a jelenlegi és a leendő 
szülőket a felújított, energetikailag is hatékonnyá tett, és egy új csoportszobával, továbbá egy 
klimatizált tornaszobával, valamint az előírt kiszolgáló helyiségekkel bővült óvodai épület átadási  
ünnepségére. Ideje: 2021. július 27, kedd, 11.00 óra. Helye: Arnót, Dózsa György utca 1. Program: 

Óvodások műsora - Polgármesteri köszöntő – Dr. Dukai Miklós önkormányzati helyettes államtitkár 
beszéde – Csöbör Katalin országgyűlési képviselő beszéde – Barcsák Pálné intézményvezető 
tájékoztatója – A nemzeti színű szalag ünnepélyes átvágása – Az épület megtekintése. 
 

Új orvosi eszközök pályázati forrásból  
A Magyar Falu Program keretében az Arnóton alapellátást nyújtó két háziorvosi rendelő, továbbá a 
védőnői szolgálat, valamint a fogorvosi rendelő működéséhez szükséges jelenleg hiányzó, vagy 
amortizálódott felszerelések helyett összesen több, mint húsz új orvostechnikai eszköz beszerzése 
valósult meg pályázati forrásból. Az orvosi eszközöket Csöbör Katalin Országgyűlési Képviselő 
Asszony adta át 2021. június 2-án.  

A világjárványt okozó koronavírus sajnos Arnótot sem kerülte el, viszonylag sokan betegedtek meg, 

így a helyi egészségügyi ellátórendszer munkatársai is fokozottabb terhelésnek voltak, vannak kitéve.  
Lelkiismeretesen, fáradságot nem kímélve végezték, végzik a vírusjárvány eddigi időszaka alatt is az 
áldozatos munkájukat. Az önkormányzat, községünk lakossága nevében egy-egy szép májuskosárral 
köszönte meg 2021. április 28-án a két háziorvos, egy fogorvos és egy gyógyszerész, valamint az 

asszisztenseik, továbbá a védőnők tevékenységét. A rendezvényről a Kossuth Rádió és a Hír TV is 
tudósított. 
 

Tizenhat tanuló jelentkezett diákmunkára  
A kormányzat által idén is meghirdetett és finanszírozott, önkormányzatunk által közzétett felhívásra a 
júliusi hónapra 8, az augusztusi hónapra szintén 8 tanuló jelentkezett, akik takarítási, felújítási, kisegítő 
munkát végeznek majd.  

 



Megtekinthető az arnóti tájház június 26-án  
A minden évben június utolsó szombatján tartott Múzeumok Éjszakája országos rendezvénysorozat  
idén megrendezésre kerül.  Ehhez is kapcsolódva a 2019 őszén átadott Községi  Tájház (Petőfi u. 60.) 
június 26-án, szombaton 17 és 18:30 óra között nyitva tart, Darnyiné Kövesdi Erzsébet vezető 
szeretettel várja az érdeklődőket a régi falusi világ berendezési és használati tárgyait bemutató tárlat 
ingyenes megtekintésére. Biztatjuk lakosainkat, hogy tekintsék meg az érdekes kiállítást, ezt akár össze 
lehet kapcsolni az esti nyárköszöntő esten való szórakozással is. 
 

Ingyenes kirándulás Kápolnásnyékre június 30-án  
Várjuk a jelentkezőket! 

Lehetőség kínálkozik egy egynapos, ingyenes kiránduláson való részvételre, a Velencei-tó mellett 

(Fejér megye) található Kápolnásnyékre, a megyei művelődési intézet szervezésében és 
finanszírozásában, 2021. június 30-án, szerdán.  

A mellékelt program nagyon érdekesnek és tartalmasnak ígérkezik. Tavaly is tudtunk hasonlót 
szervezni a Kecskemét melletti Lakitelekre, akik részt vettek a kiránduláson, sok-sok pozitív 

élménnyel gazdagodva tértek haza.  
Jelentkezni a hivatalban Kovács Dávid munkatársunknál lehet, a 46/200-560-as telefonszámon, vagy 
az arnot@arnot.hu levélcímen, június 28-ig, hétfőig, a név, életkor, telefonszám és az oltási igazolvány 
számának megadásával. Bár ebédet biztosítanak, javasoljuk, hogy szendvicset és folyadékot minden 
résztvevő vigyen magával a kirándulásra. Az útra 16 éven felüliek jelentkezését várjuk, fiatalokat, 

felnőtteket, idősebbeket egyaránt. Az utazáson csak oltási igazolvány ellenében lehet részt venni. A 

reggeli indulás időpontja még nem dőlt el, ezt később minden jelentkezővel telefonon közöljük. 
Indulás az arnóti iskola parkolójából,  hazaérkezés az esti órákban.  
Bízunk abban, hogy sokan élnek a lehetőséggel, és jó hangulatú, élménygazdag kirándulás részesei 

lesznek a résztvevők.   
Programterv: Megérkezés Kápolnásnyékre a Csajághy Laura Szabadtéri Színpadhoz -  Vörösmarty 

Emlékház és Liszt Művészház megtekintési lehetősége - Színházi előadás a Szabadtéri Színpadon (60-

80 perc) - Busszal át a Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola Eseményközpontjához - Ebéd az 
Eseményközpontban (egytálétel, savanyúság, 0,5 l ásványvíz) -  Eseményközpont, Halász kastély, park 

és Nyéki sörfőzde látogatása körbevezetéssel. A körséta keretében lehetőség van ajándéktárgyak és 
kötetek vásárlására. 
 

Arnótiak gyalogtúrája Lillafüredről Bükkszentkeresztre július 31-én 
A túrázni vágyókat szeretettel hívja önkormányzatunk egy tartalmas kirándulásra Miskolc Lillafüred- 

Bükkszentkereszt útvonalon. Találkozó: Lillafüreden, a Szent István barlang bejáratánál 2021. július 
31-én, szombaton 9.45 órakor. (Parkolás egyénileg, ez díjköteles). Aki tömegközlekedéssel jön, annak 

az 5-ös busz 9.05-kor indul Felső-Majláth állomásról. A barlangba javasolt meleg pulóvert vinni. A 
barlangi túra 10.00-kor indul, időtartama fél óra. A túra a barlang megtekintésével kezdődik, ehhez 
oltási igazolvány szükséges. Ezt követően áttúrázunk Bükkszentkeresztre (kb. 6 km az út, 
szintemelkedés kb. 330 m). Itt az Üveghuta Ipartörténeti Múzeumot tekintjük meg tárlatvezetéssel, a 

belépés védettségi igazolványhoz kötött. Betérünk a méltán híres bükki füves ember, Szabó Gyuri 
bácsi által alapított Gyógynövényházba is, itt vásárolni is lehet a gyógykészítményekből. Túránk 
következő állomása a Gyógynövénykert.  
A kirándulást csak jó időjárás esetén tartjuk meg. Rossz időjárás esetén a kirándulásra két héttel 
később, augusztus 14-én kerül sor.  A túrát legalább 8 fő előzetes jelentkezése esetén tartjuk meg. 

Jelentkezni a polgármesteri hivatalban lehet (46/200-560, vagy arnot@arnot.hu), legkésőbb július 29-

ig, csütörtökig. A Lillafüredre való oda és visszautazásról mindenki maga gondoskodik. Az 

önkormányzat mikrobuszával az előzetes jelentkezés sorrendjében maximum 8 főt tudunk elvinni. Ha 

az indulásnál az autóját valaki a lillafüredi díjfizetős parkolóban hagyja, a túra végén a sofőrt 
visszaszállítjuk érte Lillafüredre. A belepőjegyek árát az önkormányzat fizeti (barlang, üveghuták, 
gyógynövénykert). Bükkszentkeresztről a mentrendszerinti Volán-járattal is haza lehet utazni.  
 



Pénzbüntetést kaphat az, aki nem vágja le a füvet 
Településünk ingatlantulajdonosainak túlnyomó többsége rendszeresen levágja az ingatlanja előtti 
közterületen a füvet, gondoskodik a lakókörnyezete tisztántartásáról, ezt ezúttal is köszönjük 

mindenkinek.  Kevesen, de sajnos vannak olyanok, akik ennek nem tesznek eleget, szemmel látható, 

hogy több helyen a fűnyírás ebben az évben még szinte egyetlen alkalommal sem történt meg. 
Különösen az ő figyelmüket hívjuk fel az alábbi önkormányzati rendeletre, amely akár 150 ezer 
forintos pénzbírság kiszabását is lehetővé teszi. Jegyző úr a felszólításokat részükre már kiküldte. 

Önkormányzatunk nem szeretne élni a szankció eszközével, de ha szükséges, pénzbüntetés kiszabására 
is sor kerülhet az érintettek vonatkozásában. 
Arnót község Önkormányzata Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól és 
ezek megszegésének jogkövetkezményeiről szóló 12/2015.(VI. 24.) önkormányzati rendelet 5 §.-a 

szerint a „közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást követ el az ingatlantulajdonos 
vagy az ingatlant egyéb jogcímen használó, aki az ingatlanának rendben tartásáról, tisztántartásáról, 
gyommentesítéséről, allergén növények kiirtásáról nem gondoskodik, ingatlanán hulladékot raktároz, 
magatartásával a rovarok és a rágcsálók elszaporodását elősegíti) - mely alapján  az 

ingatlantulajdonos az általa  használt ingatlant és környékét köteles oly mértékben tisztán és rendben 
tartani, hogy annak  rendezetlensége ne zavarja  a környéken élőket. A rendeletben meghatározott a 
közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartás elkövetőjével szemben a 10 §. szerint 
„százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírság szabható ki, amely megismételhető.” 
 

A helyi értékeink bemutatóterme és kiadványa - pályázatból 
Önkormányzatunk sikeresen szerepelt a hungarikumok gyűjtésére, népszerűsítésére irányuló, a 

Belügyminisztérium által kiírt pályázaton, melyre az „Arnóti települési értékek bemutatása” - címmel 
pályáztunk. A megvalósítás során a tájház hátsó, eddig használaton kívüli, közel 20 m2-es helyiségében 
kialakításra kerül egy új bemutatóterem, ahol a  megyei értéktárba eddig felvett négy helyi érték 
(lakodalmas fonott kalács, májuskosár,  a gyurgyalag, valamint az evangélikus templom és rokokó 
oltár) mellett településünk kulturális, természeti, egyházi, építészeti értékei is megjelennek majd. 

Szintén ebből a pályázatból 2022-ben megyei májuskosár kiállítás és vásár megszervezésére kerül sor, 

és lehetővé válik a helyi értékeinket bemutató kiadvány megjelentetése is. 
 

Szabadtéri retro party augusztus 28-án 
Önkormányzatunk retro disco-t szervez. Ideje: 2021. augusztus 28., szombat, 19:00 órától. Helye: az 

iskola udvara.  A ’70-80-as évek nagy slágerei, mai kedvencek! Belépő: 3.000 Ft. Az ételről és italról 
mindenki maga gondoskodik. Előzetes jelentkezés: a hivatalban, a 200-560-as számon, vagy az 

arnot@arnot.hu elektronikus levélcímen. Csapadékos, esős időjárás esetén a rendezvényt nem tartjuk 
meg. Jó szórakozást kívánunk! 
 

Már 22 család kérte a „komatálat” 
A szülés után a kórházból hazatérő kismamáknak 2020. februárjától teszi elérhetővé önkormányzatunk 

az 5 munkanapon át az önkormányzati konyháról a család minden tagjának ingyenesen biztosított ebéd 
védőnőkön keresztül történő igénylését. Az érintettek körében nagy népszerűségnek örvend, ezt 
mutatja, hogy eddig 22 család részéről összen 58 fő vette igénybe ezt a szolgáltatásunkat. Ezúttal is 
biztatjuk a kismamákat, hogy a hazaérkezés utáni, egyébként is megterhelő napokban használják ki ezt 

a lehetőséget. Örülünk, ha ezzel is tudunk segíteni.  
 

Elhunyt Arnót volt képviselője, Ignácz István 
Arnót Község 1998-2006 közötti települési önkormányzati képviselője, Ignácz István 76 éves korában 
elhunyt. A polgármesteri hivatal homlokzatán a gyászlobogó az ő emlékére, tiszteletére került 
kihelyezésre. Temetésére 2021. június 3-án került sor az arnóti temetőben. Osztozunk a család 
fájdalmában. Pista bácsi településünkért végzett közéleti tevékenységét köszönjük, emlékét kegyelettel 
megőrizzük.  
 

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

Az aktuális önkormányzati információk az Arnót Önkormányzata Facebook oldalon olvashatók. 




