
AZ ARNÓTI ÖNKORMÁNYZAT HÍRLEVELE - 2022. FEBRUÁR (2022/1) 

 

II. Arnótiak Télűző Mulatsága 
IDEJE: 2022. FEBRUÁR 19., SZOMBAT, 14 ÓRÁTÓL 

HELYE: ISKOLA UDVARA (ALKOTMÁNY U. 1.) 

PROGRAM: 

14-15 óra: Íjászat 

14.00-14.40 óráig: 4-Dance Musical Showja 

14 órától: I. Arnóti Vállalkozók Zsíros-kenyér és Forralt Bor Versenye 

14.45 óra: A verseny eredményhirdetése 

15 óra: Solymos Tóni fellépése 

15.45 óra: Arnót Község Kiszebábjának égetése - az arnóti óvodások és iskolások közreműködésével 

Büfészolgáltatás 

Az arnóti gyerekek részére zsíros kenyérrel és teával kedveskedik önkormányzatunk. 

Jöjjön el családjával, barátaival, mindenkit szeretettel várunk! 

A képviselő-testület nevében jó szórakozást, tartalmas időtöltést kívánunk! 
 

Indul a csapadékvizes pályázat kivitelezése 
Önkormányzatunk sikerrel szerepelt a 100 %-os intenzitási támogatottságú Európai Unió-s TOP-

forrásból megvalósuló, 4 utcában (Alkotmány, továbbá Széchenyi és Ady Endre, valamint Dankó 

Pista) a csapadékvíz elvezető csatornahálózat felújítását célzó, összesen 1809 méter építési hosszúságú 

pályázaton. A lefolytatott közbeszerzési eljárást követően indul a tényleges kivitelezés megvalósítása. 

A több hónapig tartó építési munkálatokkal együtt járó forgalomkorlátozásokért, zajhatásért előre 

kérjük a lakosság megértését. 

Azon ingatlantulajdonosokat, akik előtt a kapubejárót közvetlenül érinti, akár felbontással és az eredeti 

állapot helyreállításával az építkezés, a későbbiekben névre szóló levelet küldünk, a személyes, 

előzetes egyeztetés céljából. 

Reméljük, hogy a munkálatok befejezése után az eddig felmerülő csapadékvíz elvezetési gondok 

megoldódnak, az utcák arculata még szebbé válik, a lakosságunk komfortérzete emelkedik. 
 

Az ötödik hullámban is felvehető Arnóton a koronavírus elleni oltás  
A virológusok szerint talán napjainkban (február közepén) tetőzik a világjárványt okozó koronavírus 

fertőzöttség ötödik hulláma hazánkban, jelenleg is nagyon terjed. (Ez a hullám érdemben január elején 

vette kezdetét.) Ezért most is buzdítunk minden arnóti lakost, aki eddig még nem vette fel az oltást, 

hogy éljen a lehetőséggel. Az 5 év feletti gyermekek részére is elérhető már a COVID-19 elleni 

védőoltás.  

A háziorvosainktól kapott tájékoztatás szerint mindkét praxisban megtartott januári oltási akció 

sikeresnek bizonyult, sokan kihasználták a helyi lehetőséget. Februárban helyben előzetes 

bejelentkezés alapján, háziorvosi szakvélemény alapján lehet bármelyik, akár a 4. védőoltást is 

felvenni. 

A megyei oltóközpontban (Miskolc, Szentpéteri kapui Kórház) minden héten csütörtökön és pénteken 

14 és 18 óra között, szombaton 10 és 18 óra között előzetes bejelentkezés nélkül bármelyik oltás 

felvehető.  Más munkanapokon ez csak előzetes regisztrációval lehetséges. 

A helyi orvosi ellátást bármilyen tünet esetén csak előzetes bejelentkezés alapján lehet igénybe venni. 

A túlterheltség miatt kérjük, hogy kitartóan hívják a rendelőt.  

Az I. körzet (Dr. Molnár Imre Főorvos Úr) praxisában a gyógyszerfelírás, továbbá bármilyen 

adminisztrációs kérés intézése csak 8 és 9 óra között, továbbá 13 és 15 óra között lehetséges. 

A váróterembe és a rendelőkbe csak maszkkal lehet belépni és tartózkodni, fontos a kézfertőtlenítés is. 

 

Nőnapi Ünnepség március 9-én, 17 órától a Művelődési Házban 

 



Meghívó - Életmentő defibrillátor áll lakosaink rendelkezésére 
A Magyar Falu Programban tavaly sikerrel szerepelt önkormányzatunk egy szívleállás esetén 

használható defibrillátor beszerzésére irányuló pályázaton. A készülék éjjel-nappal elérhető majd a 

védőnői szolgálat Petőfi utcai bejáratánál, a főbejárat mögötti előtérben. Ezt a kis helyiséget 

folyamatosan, a nap 24 órájában önkormányzati saját forrásból megvásárolt térfigyelő kamera védi 

majd, így látható, hogy ki emeli ki a készüléket a helyéről.  

A készülék használatáról tájékoztatót szervezünk, illetve az megtekinthető településünk honlapján is. A 

defibrillátort Csöbör Katalin országgyűlési képviselő adja át egy kis ünnepség keretében. Időpontja: 

2022. február 22., kedd, 10 óra. Egyidejűleg a készülék használatáról egy mentőtiszt bemutatót tart. 

Hívjuk községünk lakosságát is az eseményre.  
 

Meghívó az Arnóti Újszülöttek Fala átadására  
A védőnői szolgálat bejárata előtt egy új táblát helyez el önkormányzatunk Megérkeztem Arnótra! 

felirattal. Ezen egy 15 X 10 cm-es lemezre felvésve azon csecsemők nevei kerülnek majd elhelyezésre 

szülői beleegyezéssel, akik éppen a közeli napokban születtek. Kislány születése esetén rózsaszínű a 

lemez, kisfiúnál kék. Ez a táblácska hirdeti majd Arnót lakosságának és országnak-világnak, hogy 

településünknek egy új kis lakója született. Egy évig lesz kint a táblácska a falon, utána azt megkapja a 

család ajándékba. Bízunk benne, hogy a szülők örülnek majd a kezdeményezésnek, és élnek a 

lehetőséggel. Az Arnóti Újszülöttek Fala átadására 2022. február 22-én, kedden, 10 órától kerül sor 

Csöbör Katalin országgyűlési képviselő jelenlétében. Az eseményre szeretettel várjuk a várandós 

kismamákat és településünk lakosságát is.  
 

Új gyermek- és családsegítő munkatárs 
Településünk új családsegítő munkatársa 2022. február 16-tól: Korozs Gabriella (született: Pisla 

Gabriella). Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, Arnót, Alkotmány u. 1. (iskola épülete). Telefonszám: 

+36 30/439-5940. E-mail cím: arnoti.csaladsegito@gmail.com. Fogadóórája: hétfő-szerda 09.00 órától 

12.00 óráig, csütörtökön 12.00 órától 16.00 óráig, pénteken nincs ügyfélfogadás. 
 

Hintával is bővül a játszótér 
Önkormányzati forrásból a játszótér 4 rugós játékkal-, 2db baba hintával-, 1db baba-mama hintával és 

egy homokozóval lesz bővítve a közeljövőben. A szükséges karbantartásokat is elvégezzük és az eltört 

csavarvédő sapkák is cserélésre kerülnek a játékokon. A játszótér nyitvatartási ideje: téli időszakban 

(április 30-ig.) mindennap 9 és 17 óra között. Nyári időszakban (májustól novemberig) mindennap 9 és 

20 óra között. 
 

Vágjuk le a villanyvezetékekbe felnyúló faágakat! 
Több magáningatlan előtt, az utcára, a közterületre kiültetett fák már akkorára megnőttek, hogy 

hozzáérnek a villanyvezetékhez, ezzel folyamatos balesetveszélyt idéznek elő. Több helyen a közúton 

a közlekedési és az utcanév táblákra való rálátást akadályozzák a gallyak, illetve a járdákra is 

kihajolnak a sövények. Kérjük az érintett ingatlantulajdonosokat, hogy a fák ágainak levágásáról még a 

téli időszakban gondoskodni szíveskedjenek.  
 

Arnót helytörténete on-line 

Önkormányzatunk a közelmúltban létrehozott egy Arnót a múltban elnevezésű Facebook csoportot, 

ahol régi fotók, dokumentumok tekinthetők meg. Szűk két hét alatt a csatlakozott tagok száma 

megközelíti a 350 főt. Fontosnak tartjuk a helyi emlékezet megőrzését, a fiatalabb generációk 

megismertetését a régmúlt  világával, az elszármazottakkal való kapcsolattartást. A csoportban az 

1940-es években készült fényképek,  utcarészletek, családi fotók,  hivatalos dokumentumok,  

keresztlevelek, konfirmációi emléklapok, osztálytablók tekinthetők meg. Biztatjuk lakosainkat, hogy a 

saját családi fotóikkal gazdagítsák a látnivalókat. A csoport elérhetősége: 

www.facebook.com/groups/arnotamultban. 
 

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

Az aktuális önkormányzati információk az Arnót Önkormányzata Facebook oldalon olvashatók. 


