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Arnót Község Képviselő-testülete  

kellemes húsvéti ünnepeket kíván  

településünk valamennyi lakosának,  

Önnek és Kedves Családjának! 
 

Lakóingatlanonként egy-egy tujafa igényelhető ingyenesen 
Önkormányzatunk ingyenesen egy-egy tuját biztosít lakóingatlanonként, amelyet kizárólag a kerítés 

előtti közterületre lehet elültetni. A kérelmezők feladata a tuják elszállítása a polgármesteri hivatal 

gazdasági udvaráról,  továbbá az elültetés, valamint a folyamatos locsolás, gondozás is; az 

önkormányzat „csak” a tuját vásárolja meg. A tujákat úgy kell elültetni, hogy azok kifejlett 

állapotukban se zavarják majd a járdán, illetve az úttesten való közlekedést.  A tujákat időjárástól 

függően május elején szerzi be az önkormányzat,  az átvétel pontos idejét később tesszük közzé. 

Jelentkezni a hivatalban lehet, a 46/200-560-as telefonszámon, vagy az arnot@arnot.hu email címen, 

április 29-ig, péntekig, név, cím és telefonszám megadásával. Bízunk benne, hogy sokan élnek a 

lehetőséggel, ezáltal is szebbé, komfortosabbá válik községünk.  
 

IV. Borsod Megyei Májuskosár Kiállítás és Verseny: április 22-24. 
Helye: Arnót, Művelődési Ház (Petőfi u. 118.). Megnyitó: 2022. április 22., péntek 17:00 óra. 

Program: Polgármesteri megnyitó - Előadás a májuskosár hagyományáról: Oláh István rendezvény-

dekoratőr, virágkereskedő, a kiállítások ötletgazdája - A májuskosarak zsűrizése, a díjak átadása - a 

zsűri elnöke: Bánné dr. Gál Boglárka, a B.A.Z. Megyei Közgyűlés elnöke - Egy ajándék-májuskosár 

kisorsolása a nézők között, ingyenes sorszámok alapján, valamint a Rádió M nyeremény májuskosár 

átadása. 

A kiállítás megtekinthető: április 23., szombat, 10.00-18:00 óra, április 24., vasárnap, 10.00-16:00 óra.  

Kísérőprogram: ápr. 22., péntek, 18 óra, evangélikus templom: László Attila a Csillag születik 

harmadik szériája győztesének fellépése, „Magyar dalok a virágról, szerelemről és a házasságról” 

címmel. A programokra a belépés ingyenes. A rendezvény finanszírozása az Agrárminisztérium által 

kiírt Hungarikum pályázatból történik.  
 

Meghívó - Ünnepélyes faültetés pályázatból április 20-án   
Az Agrárminisztérium által meghirdetett Országfásítási Program keretében összesen 30 fát (amerikai 

hárs, gömb szivarfa, platán) nyert önkormányzatunk. Az ültetés az óvoda és az iskola udvarán, továbbá 

a játszótéren, valamint közterületen történik majd. Az iskolai ünnepélyes faültetésre április 20-án, 

szerdán, 14 órai kezdettel kerül sor, ezen részt vesz Csöbör Katalin országgyűlési képviselő is. 

Községünk lakosságát is szeretettel várjuk!  
 

Használtruha gyűjtés és osztás áprilisban 
Önkormányzatunk a lakosság részére ruha-lomtalanítási akciót szervez. Ha bárkinek az otthonában 

általa már nem használt, de jó minőségű ruhája, cipője, kabátja, stb. van, most könnyen 

megszabadulhat tőle. A kitisztított, kimosott ruhákat és az egyéb használati tárgyakat a Művelődési 

házban április 25-től 27-ig, mindennap 10 és 15 óra között önkormányzatunk munkatársai átveszik. Az 

osztásra április 28-án (csütörtök) 10 órától 15 óráig kerül sor ugyanott. 

 

Arnótiak Nyárköszöntő Estje május 28-án 
2022. május 28., szombat, 18-21.30 óra között – Gyerekprogram, ingyenes ugrálóvár, cukorágyú, 

bohóc, stb., - sztárfellépő - 21.15-től tűzijáték. 

 



Beiratkozás az óvodába április 22-ig 
Értesítjük a Kedves Szülőket, hogy az óvodás korú gyermekek beíratása a 2022 / 2023. nevelési évre, 

2022. április 20-tól – április 22-ig tart. A koronavírus terjedése miatti veszélyhelyzetre tekintettel, az 

arnot.hu honlapról letölthető az óvoda-felvételi kérelem űrlapja, amelyet április 22-ig kitöltve 

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

16.00 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 2022. 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. 
 

Községi májusfa-állítás április 25-én a Posta előtti téren április 25-én, hétfőn, 10 órai 

kezdettel mindenkit szeretettel várunk. 
 

Országgyűlési választási eredmények Arnóton 
A 2022. április 3-án megtartott országgyűlési választáson 1901 választópolgár vehetett részt 

településünkön a szavazásban, ebből 74,11% jelent meg, ez 1394 főt jelent. Az országos részvételi 

arány: 70,21%. Helyi választási eredmények: 

1. számú szavazókör (Művelődési Ház): 1. DUZSIK ISTVÁN (MI HAZÁNK) 37 szavazat, 2. 

CSÖBÖR KATALIN (FIDESZ-KDNP) 386 szavazat, 3. PÁSTI GABRIELLA (MAGYAR 

KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT) 10 szavazat, 4. HALMI BENCE ISTVÁN (MEMO) 4 szavazat, 5. 

SZILÁGYI SZABOLCS (DK-JOBBIK-MOMENTUM-MSZP-LMP-PÁRBESZÉD) 150 szavazat, 6. 

KILIÁN BÉLA (MUNKÁSPÁRT-ISZOMM) 1 szavazat, 7. LOUKOTA ZOLTÁNNÉ (NORMÁLIS 

PÁRT) 3 szavazat 

2. számú szavazókör (Általános Iskola): 1. DUZSIK ISTVÁN (MI HAZÁNK) 46 szavazat, 2. 

CSÖBÖR KATALIN (FIDESZ KDNP) 400 szavazat, 3. PÁSTI GABRIELLA (MAGYAR 

KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT) 27 szavazat,  4. HALMI BENCE ISTVÁN (MEMO) 29 szavazat, 5. 

SZILÁGYI SZABOLCS (DK-JOBBIK-MOMENTUM-MSZP-LMP-PÁRBESZÉD) 268 szavazat, 6. 

KILIÁN BÉLA (MUNKÁSPÁRT-ISZOMM) 1 szavazat, 7. LOUKOTA ZOLTÁNNÉ (NORMÁLIS 

PÁRT) 6 szavazat. 

A hat települést (Miskolc keleti felét és az Avasi Lakótelepet, továbbá Alsózsolcát, Felsőzsolcát, 

Szirmabesenyőt, Sajókeresztúrt és Arnótot) magában foglaló B.-A.-Z. Megyei 1. számú országgyűlési 

választókerületben a győztes Csöbör Katalin lett, 22.978 db szavazattal (46,50 %), megelőzve Szilágyi 

Szabolcsot (20.442 db szavazat - 41,37 % ).   

Községünk lakossága nevében is megköszönjük a két szavazatszámláló bizottság választott és delegált 

tagjainak, valamint a jegyző úr vezetésével működő Helyi Választási Iroda munkatársainak a szakmai 

munkájukat, a választás pártatlan és törvényes lebonyolításában való közreműködésüket.  
 

Elhunyt dr. Sotkovszki Tibor korábbi alpolgármester 
Hosszú betegség után, 76 éves korában elhunyt Arnót korábbi köztiszteletben álló önkormányzati 

képviselője, alpolgármestere, szeretett háziorvosa. Búcsúztatására március 5-én került sor a 

felsőzsolcai római katolikus templomban. A településünkért végzett több évtizedes áldozatos munkáját 

köszönjük, emlékét kegyelettel megőrizzük. 
 

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

Az aktuális önkormányzati információk az Arnót Önkormányzata Facebook oldalon olvashatók. 


