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Élő Betlehem Szenteste  
Az arnóti római katolikus egyházközség közössége szeretettel meghívja településünk minden lakóját, 

kicsiket és nagyokat egyaránt december 24-én, szombaton (Szenteste) 19 óra 30 perckor a katolikus 

templom udvarára az ÉLŐ BETLEHEM megtekintésére.  
 

Tűzzsonglőrök Arnóton december 30-án 
A tavalyi nagy sikeren felbuzdulva önkormányzatunk újból megszervezi a látványos bemutatót. Ideje: 

2022. december 30., péntek, 16.30 óra   Helye: általános iskola udvara (Alkotmány u. 1.)  Program:   

- Balogh Luca és Balogh Zoé arnóti tehetséges fiatal énekesek fellépése  

- Tűzzsonglőr bemutató (Főnix Tűzzsonglőr Egyesület)  

”Melegítő” italról az önkormányzat gondoskodik. Az általános iskola udvarán tábortűz várja a 

rendezvényre érkezőket.  

Szeretettel várjuk lakosainkat, gyerekeket és felnőtteket egyaránt.  
 

Igazgatási szünet a polgármesteri hivatalban december 22-től január 6-ig  
Tájékoztatjuk településünk lakosságát, hogy tekintettel az energiaválságra Arnót Község Képviselő-

testülete a 87/2022. (XI.23.) számú határozatával az Arnóti Polgármesteri Hivatalban 2022. december 

22-től 2023. január 6. napjáig terjedő időszakban igazgatási szünetet rendelt el. Az igazgatási szünet 

időtartama alatt az ügyfélfogadás szünetel, a Polgármesteri Hivatal zárva tart. A születések, valamint 

a halálesetek  anyakönyvezése az igazgatási szünet ideje alatt a 46/200-561-es telefonszámon történő 

egyeztetés alapján történik.  

Sürgős, aktuális, a településüzemeltetést érintő esetekben dr. Üveges István polgármester készséggel 

áll a lakosság a rendelkezésére a 06 20/946-5010-es telefonszámon. 

 

„PETŐFI MINDENKIÉ”  

Községi szavalóverseny – Várjuk a jelentkezéseket! 
Petőfi Sándor születésének 200. évfordulója tiszteletére, a Magyar Kultúra Napja alkalmából 

önkormányzatunk községi szavalóversenyt hirdet. 

Időpont: 2023. január 19., csütörtök, 18.00 óra. Helyszín: Könyvtár (Általános Iskola épületében).  

Korhatár nincs, a kiértékelés korcsoportonként történik.  

Kézirat, írott versszöveg szükség szerint használható.  

Jelentkezés: 2023. január 10-ig Kollárné Szűcs Erzsébet  tanárnőnél (zsokakollarne@gmail.com,  tel: 

06 20/773-9607) két választott Petőfi vers megjelölésével. (Csak az egyiket kell elmondani, de nem 

szeretnénk, hogy ugyanazt többen is elszavalják. Három napon belül viszaigazoljuk a jelentkezést és a 

választást.)  

A zsűri tiszteletbeli elnökei Hrúz Anna és Hrúz Andrea, mint Petőfi Sándor anyai ágának Miskolcon 

élő leszármazottai, akik az est során zenés irodalmi műsorral is fellépnek.  

Valamennyi résztvevő emléklapot és verseskönyvet kap, többek között a szavalóverseny 

ötletgazdájának, az Arnóton élő B. Mester Évának az elmúlt években megjelent köteteiből.  
 

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

Az aktuális önkormányzati információk az Arnót Önkormányzata Facebook oldalon olvashatók. 

 

Békés, Áldott Karácsonyt és Egészségben Eltöltött,  

Sikerekben és Magánéleti Örömökben Gazdag Új Esztendőt  

kívánunk településünk valamennyi lakosának,  

Önnek és Kedves Családjának! 

    

 Arnót Község Képviselő-testülete nevében: 

                 dr. Üveges István polgármester 


