AZ ARNÓTI ÖNKORMÁNYZAT HÍRLEVELE - 2021. SZEPTEMBER (2021/4)

I. Arnóti Községi Ökumenikus Találkozó
Pál Feri atya előadása szeptember 10-én
Egy Európai Uniós pályázat keretében községi ökumenikus rendezvényt szervez önkormányzatunk,
amelyen az előzetes egyeztetések alapján részt vesz mind a négy helyi történelmi gyülekezet (római
katolikus, görög katolikus, református és evangélikus). A felekezetekhez tartozók mellett szeretettel
hívjuk és várjuk azokat is, akik nem kötődnek egyik gyülekezethez sem. Ők bepillantást nyerhetnek a
helyi egyházközségek életébe, mindennapjaiba is.
A rendezvényt a vírusszabályok miatt szabadtéren tarthatjuk meg, iskolánk udvara a felállított
sátrakkal, színpaddal ehhez kiváló helyszín.
Időpont: 2021. szeptember 10., péntek.
Program:
17.30 órától:
- Szabó Gergely, a B.-A.-Z. Megyei Önkormányzat alelnökének köszöntője
a református kötődésű Szécsi Viktória énekes fellépése (az elhangzó számok: Leonard Cohan Hallelujah (magyarul); Pintér Béla - Homokba írva; Josh Groban - You raise me up (magyarul) Mit ér a hang; Zorán - Kell ott fent egy ország; Edda - Ima)
18.00 órától:
- Csöbör Katalin országgyűlési képviselő köszöntője
- egyházi szolgálat: közös éneklés, imádkozás, rövid igehirdetés - Deli Lajos plébános, Papp Zoltán
parókus, Rácsok András lelkész, Buday Barnabás esperes - a gyülekezetek lelkészek általi bemutatása
19.00-20.00 óra:
Pál Feri atya (akinek nemcsak, mint pap, hanem előadásairól híres mentálhigiénis szakember is)
előadása: Hogyan segítsünk magunknak és másoknak? – címmel; a program végén megvásárolhatók
Pál Feri atya könyvei, amelyeket dedikál is.
Valamennyi résztvevő egy-egy bibliai idézetet is tartalmazó könyvjelzőt kap ajándékba.
Várjuk községünk lakosságát erre a hagyományteremtő szándékkal megrendezendő összejövetelre.

Óvodások szüreti felvonulása szeptember 10-én
Sok szeretettel meghívjuk és várjuk a község lakosságát 2021. szeptember 10-én, pénteken az arnóti
óvodások hagyományőrző szüreti felvonulására. Indulás: 14:30 órakor a központi óvodától (Dózsa
Gy. u. 1.). A gyermekek és a szülők felvonulását színesíti: Lármafa együttes, továbbá a pár évvel
ezelőtt a Duna Televízió „Felszállott a páva” versenyének első helyzettje, a miskolci Szinvavölgyi
Prücsök Néptánc együttes, valamint óvodásaink néptáncos előadása, az óvónők éneke, lovasok,
feldíszített szekerek és hintó. Útvonal: Dózsa Gy. u. - Petőfi u., Kisfaludy u. - Alkotmány u.
Községünk mindkét temploma előtt a helyi lelkészek hálaadó imát mondanak a szüretért. A műsor
megtekinthető: 14.45. órakor a Gyógyszertár előtt, Petőfi utca, 15:30 órakor az Általános Iskola előtt,
Alkotmány út, 16.10.-kor a Posta előtt, Petőfi utca.
Barcsák Pálné óvodavezető

Terjed a koronavírus járvány negyedik hulláma
Csak a védőoltás lehet hatékony ellenszer!
Sajnos a legfrissebb számadatok is bizonyítják, hogy a koronavírus járvány negyedik hulláma
hazánban is egyre jobban terjed. Ezért arra buzdítunk minden arnóti lakost, aki eddig még nem vette fel
az oltást, hogy éljen a lehetőséggel, hiszen már mindenki számára rendelkezésre áll a vakcina. A 12 év
feletti diákok részére is elérhető már a COVID-19 elleni védőoltás.
2021. augusztus elejétől a megbetegedés elleni teljes oltási sorban részesült magyar állampolgárok
számára a harmadik körös oltás is elérhető. Ezt elsődlegesen a legidősebb korosztály számára és a
krónikus betegségben szenvedők részére ajánlott beadatni, de háziorvosi javaslatra bármely más 18 év
feletti személy számára is beadható. Az oltással kevesebb védekezésre, arcmaszkra, gumikesztyűre,
távolságtartásra lesz szükség. Jelentkezzenek, regisztráljanak!

„Megyei Identitás Roadshow” – Arnóti Közszolgák Főzőversenye
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat pályázati forrásból „Megyei Identitás Roadshow”-t
szervez, ennek egyik állomása Arnót. A rendezvény hivatalos meghívója önkormányzatunk facebook
oldalán és honlapján tekinthető meg. A főzőversenyre a helyi gyülekezetek, egyesületek, és az
önkormányzat intézményei kaptak meghívást, összesen 11 csapat verseng majd az első helyért.
Időpont: 2021. szeptember 11., szombat. Helyszín: Általános Iskola udvara
Program: 8.00-13.00 főzés - 13.00-13.30 ételek zsűrizése; a zsűri társelnökei: Csöbör Katalin
országgyűlési képviselő, és Bánné dr. Gál Boglárka, a B.-A.-Z. Megyei Önkormányzat elnöke
13.45-14.00 Főzőverseny eredményhirdetés – az a csapat, akinek a főztje a legízletesebbnek bizonyul,
bekerül a megye képes szakácskönyvébe.
A program ideje alatt élőzene, lufihajtogató, animátorok, arcfestés, ugrálóvár, teqball asztal, csocsó,
gyermekfoglalkoztató és kézműves vár mindenkit!

Arnóti Sztárok és Tehetségek fellépése szeptember 11-én
Amíg a fenti főzőversenyen a csapatok megmérettetik a tudásukat, az iskola udvarán felállított
színpadon a helyben élő, illetve Arnóthoz kötődő énekesek, költők, együttesek szórakoztatják a
közönséget. Ezúttal is köszönjük valamennyi hivatásos és amatőr fellépőnek, hogy ingyenesen
elvállalták a szereplést. Program:
11.00-11.30:
- B.Mester Éva arnóti költőnő a közelmúltban megjelent negyedik verseskötetéből az Arnótról szóló
verseit mondja el
- Heinisch Gabriella a saját versét szavalja el, Ima holdfényben címmel, a saját verseskötetéből
- Balogh Luca éneke
- Vadász László romatánca
11.40-12.10: 4-Dance (Hutter Linda vezető): Mesélő Musical - gyerekek táncműsora
12.30-13.00: Csiribiri Együttes (Pereverziáné Ági és férje Zoltán) fellépése
13.15-13.45: Sky Együttes (Pereverziáné Ági és férje Zoltán, Bereczki Tünde, Mogyorósi Adrien) örökzöld, mulatós zenék és operettek előadása
14.00-14.30: Nahaj Akusztik (Nahaj Péter és Nahaj Máté, valamint Kovács Zsolt)
14.45-15.15: az apai ágon arnóti származású Eperjesi Erika (a Miskolci Nemzeti Színház művésze)
előadása: nosztalgia és operettslágerek
15.30-16.00: 4-Dance (vezető: Hutter Linda) – Táncos Musical Show
(A Gál Lajos nevével fémjelzett Holdeső Együttes is szívesen elvállalta volna a fellépést, akárcsak a
Kollár Ábel tagságával működő The Sign, de mindkét formációnak már korábban lekötött fellépésen
kell máshol szerepelnie.)
Szeretettel hívjuk és várjuk községünk lakosságát, a családokat, kicsiket és nagyokat egyaránt,
csodáljuk meg, hogy milyen tehetséges gyerekek és felnőttek élnek, alkotnak köztünk!

Felhívás az önkormányzati konyhából étkezők részére
Megkérjük azon lakosainkat, akik az önkományzati konyha által biztosított ebédet igénylik, hogy a
térítési összegeket minden hónap 15-ig legyenek szívesek befizetni. Amennyiben a befizetés a fent
jelzett időpontig nem történik meg, az ebédkiszállítást felfüggesztjük. Megértésüket köszönjük!

Mobil Kormányablak települ ki Arnótra szeptember 21-én - Helyben intézhetők az ügyek
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal illetékességi területén Mobilizált Ügyfélszolgálat
kezdte meg működését. A mobil kormányablak kitelepül Arnótra. Ügyfélfogadási helye, ideje: Arnót,
Polgármesteri Hivatal parkolója, 2021. szeptember 21-én (kedden) 8.00-12:00 óra között. A Mobil
Kormányablakban személyi okmányok (személyazonosító igazolvány, vezetői engedély, útlevél)
igénylésére, pótlására, lakcímkártya pótlására, cseréjére, diákigazolvány igénylésére, valamint
ügyfélkapu regisztrációra lesz lehetőség.
Az Önkormányzati Hírlevelet írta és szerkesztette: dr. Üveges István polgármester
Az aktuális önkormányzati információk az Arnót Önkormányzata Facebook oldalon olvashatók.

