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Vámos Istvánné dr. köszönti a közmeghallgatáson megjelent lakosokat,
képviselő-testületi tagokat, az egyház képviselőit.
Polgármesterként először szólhatok a település lakosságához. A
közmeghallgatás az a fórum, ahol a lakosság körében felmerülő közérdekű
témákat hallgatjuk meg és hozzuk a képviselő-testület elé. Beszélünk arról,
hogy az önkormányzat milyen felelősséget kíván vállalni a problémákból.
Tisztában vagyunk azzal, hogy a leghátrányosabb helyzetű települések közé
tartozunk. Ezen a településen 48 % az egyébként is roma kisebbséghez tartozó
hátrányos helyzetűek száma. Nemcsak közülük kerülnek ki a hátrányos
helyzetű családok. A gyermekvédelmi beszámoló szerint alig van olyan
család, aki nem vesz igénybe valamilyen szociális szolgáltatást. Szerencsés
viszont, hogy abban a kivételes helyzetben vagyunk, hogy a Bükk egyik
legszebb területén élünk. Mi a legszerencsésebb lakosok közé tartozunk.
Hegyeink megóvnak minket a nagy természeti katasztrófáktól. Véleményem
szerint menedzselni kell a településünket, hiszen pár km távolságra van tőlünk
Szilvásvárad, vagy az apátfalvai hegyvonulat. A választás előtt különösebb
kampányt nem folytattam. A célom az, hogy ha Arlót emlegetik, ne
kézlegyintés legyen a válasz, ezt akarom megvalósítani. Az emberek
törekedjenek arra, hogy munkahelyeket teremtsünk, szépítsük
környezetünket. Készítettem egy prezentációt, mert jobban rögzül az
emberekben a képi megjelenítés, mint a szavak. Utána várom az Önök
közérdekű hozzászólásait, bejelentéseit.

Prezentáció
Településünket 1268-71-ben kiállított birtok elkobzó okleveleken találjuk
megjeleníteni. Járdánháza felől érkezve fogad minket egy üdvözlő tábla. A
polgármesteri hivatal épülete 1971-ben, a tanácsi rendszer idején épült, 1972-
ben költözött ide a hivatal. Akadálymentesített épületről beszélünk, a hátsó
bejárattól lehet a kerekes székes embereknek bejutni. Intézményeink közül az
arlói óvodák I. telephelye itt található a hivatal mögött. Ez az épület az első a
településen, amely teljesen társadalmi összefogással épült. Többször
korszerűsítették azóta. A következő képen az iskolát láthatjuk. Az iskola
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épületegyüttes közül az első épület ez volt. Az önkormányzat képviselő-
testülete úgy döntött, hogy 2013. január 1-jétől állami működtetésbe adja át az
általános iskolát, a szűkös költségvetés miatt. Elég nagy bánatunkra a baj az,
hogy elviszik a gyerekeket Ózdra vagy Borsodszentgyörgyre. Ugyanazt a
színvonalú ellátást kapják meg ott is, ennek értelme nincs. Törekszem rá,
hogy visszajöjjenek ide a gyerekek. Nem jelenti azt, hogy az oktatásból
visszavonult volna az önkormányzat, mert havonta 1,4 MFt-tal járul hozzá a
fenntartásához. Az önkormányzatnak a rendszerváltás óta a tervei közé
tartozik, hogy legyen egy szép tornaterme. Ez sajnos nem jött létre. Szeretnék
majd olyan pályázatot benyújtani, hogy ne csak tornaterem, hanem közösségi
tér is legyen ebben. Ilyen egyetlen egy termünk sincs. Minden oktatási
intézményben kevés a hely ünnepségek megrendezésére. A következő kép az
Arlói Szociális Alapszolgáltatási Központ intézmény Idősek Klubja épülete,
mely 1971-ben alakult, és változó helyeken működött. 2001-ben vette fel a
Szent Erzsébet nevet. Említettem, hogy alig van család a településen, aki
ehhez az intézményhez ne kapcsolódna. Másik egysége az intézménynek a
Napsugár Konyha Étterem. Ennek a helyén egy mocsaras terület húzódott, ez
még ma is látszódik az épületen. Itt működik a 600 adagos konyha. Teljes
kapacitással működünk, a felszerelés borzasztóan elavult. Nagy rendezvények
lebonyolítására nem alkalmas, sátorral meg szokták növelni a területet
nyáron. A Belügyminisztérium kiírása alapján beadtunk egy pályázatot, 30
MFt vissza nem térítendő támogatásból szeretnénk a nyílászárókat kicserélni,
korszerűsítenénk az elavult gépeket, cserélnénk a padlózatot.
A háziorvosi rendelők és a fogorvosi rendelő bejárata látható a következő
képen. Nem volna oktalanság a gyermekvédelmi intézményt kiemelni innen,
és idehozni a gyermekorvosi rendelőt és a védőnőket, ezzel egészségügyi
komplexumot kialakítani. Az egyik háziorvosi lakás üresen áll. A háziorvosi
állást hirdessük meg, csináljunk propagandát a településnek. Egy kezdő
orvosnak vonzó lehet a település. A rendelő rendkívül korszerűen van
felszerelve, tágas. A gyermekorvosi rendelő és a védőnői szolgálat helyére
szeretném hozni az ASZAK intézményt. Ennek az épületnek az
akadálymentesítésére is sor kerülhetne. A következő képen már ezt az
intézményt látjuk, ahol most vagyunk. A könyvtár az alagsorban áldatlan
állapotok között van. A majdan épülő tornaterem komplexumban helyet
kaphatna majd a könyvtár is. Ebben az épületben jól működő szolgáltatók
végzik munkájukat. Szép az épület, de az épület szigetelését több helyen
megbontották, megrongálták, begyújtották. Ez felújításra szorul, és
dróthálóval kellett körbe kerítenünk az épületet. Elindult a virágosítás, és pad
is lesz az épület előtt. A tájház épülete következik. A hátsó helyiségben be
van rendezve egy szoba régi tárgyakkal, ajánlom mindenki figyelmébe.
Egyesületek, civil szervezetek járnak oda, kézműves foglalkozásokat tartanak.
A kertben Koós Károly építész szobra lett felállítva Méhész Dezső igazgató
úr kezdeményezésére. Következő építészeti kincsünk sajátos, egyedülálló
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épület, a római katolikus templom. A Műemlék Felügyelőség védelme alatt
áll, 1832-ből való. Az arlói templomnak nem ez volt az eredeti helye, az első
templom a Zsigon volt. Csikány Miklós plébánosnak köszönhetjük a templom
mai formáját. Szent Mihály tiszteletére szentelték fel. A halála után a
kápolnába helyezték a hamvait. 1877-ben baleset történt és az oltár elpusztult.
Ezt követően újra építették, festették. A bazilikával mindenben megegyező
freskókat kapott a templom, de átfestették. Jelenleg pályázat folyik a templom
vízmentesítésére, 22 MFt-ot nyertek. Az orgona 1705-ben épült. 1 MFt
támogatást kaptunk a megmentésére. Kórusok fellépésére, komoly zenei
hangversenyekre igénybe veszik a templomot. A Szent Ferenc kisnővérei által
használt épület látható a következő dián. Dr. Csépány László munkássága
alatt épült, a lakosok építették. Elkerült a plébánia a templom mellől, mert
vásároltak a plébánosnak pap-lakot. Ez az egyházi tulajdonba került
nagyfalusi iskola épülete. Ebben működik a tornaterem, áldatlan állapotok
között. Itt működik még a Szent Filoména Közösség, és a Befogadlak
Alapítvány is. A következő képen a földbe szúrt szablyát láthatjuk, mely
emeli a község színvonalát. Itt látható a temető bejárata a székely kapuval,
mely 2004-ben épült. Egyetemes Emlékmű a Hivatal parkjában. Itt történnek
a koszorúzások. A következő a Tarnamenti Tájvédelmi Körzet részeként a
Gyepes völgy. Olyan növény és állatvilág lakik itt, mely az országban
egyedülálló. Kastéllyal is rendelkezünk, mely a török megszállást is túlélte.
Az arlói tó következik, mely nemzetközi hírű is lehetne. Kettő ilyen tó létezik
Európában, a romániai Gyilkos tó és az arlói. Hegycsúszással keletkezett,
„tengerszem” alakult ki. A törvényi előírás szerint az óvoda nevében nem
lehet az, hogy „összevont óvodák”, egyéni nevet kell választani. Az
intézményi vezetés a „Tengerszem” nevet javasolta az óvodának. Ennek
nagyon örülök. A tó egyre szépül és egyre szebb. Az ügyvezetőnek
köszönhetően homokos tengerpartunk van a tó partján, és megépült az új
móló. A halgazdálkodást az arlói Horgászegyesület vette át. Hagyományos
rendezvény minden évben a Suvadás napok. Most következnek a csúnya
képek. A Fehér Kocsma épületét szeretnénk lebontatni, mert a kanyar nagyon
balesetveszélyes. Dózsa úti házak, amik a két család háborúja folytán
lakatlanok, illetve martinsalakosak voltak. A mai napon Arlóban
megalakítottuk a szociális szövetkezetet, mely többek között a vályogtégla
gyártásra alapozza tevékenységét. Köszönöm figyelmüket. Kérem a lakosság
kérdéseit, észrevételeit.

Böjt László: A magántulajdon védelme fontos lenne. A kertet még pár család
műveli, de egyesek mindent ellopnak belőle. Vetőmagot kaptak, miért nem
ültetik el?

Vámos Istvánné dr.: A közbiztonság megerősítésén folyamatosan
dolgozunk. Most is kaptunk ajánlatot mobil kamerák telepítésére.
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Csipkés Vilmos: Köszönöm, hogy ilyen szépen bemutatta Arlót. Örökös
téma a Gagarin út állapota. A gyerekek sárosan járnak iskolába. Miért vagyok
én tizedrendű a faluban? Van egy tolólapos gép, miért nem lehet megtúratni
azzal?

Vámos Istvánné dr.: Áldatlan állapot.  A Hunyadi útnak az állapota sem
jobb. 2014-re betervezhetjük a költségvetésbe, de akkor ez elviszi az összes
pénzt.

Bíró Ferenc: Erről már beszéltünk sokszor. Csak akkor lehetséges ez, ha van
központi forrás. A gépet a Vízmű kft. eladta. Az Aicher Beton Kft-től lehet
venni salakot, az nem olyan drága megoldás.

Kiss Ferenc: A Vasút út csapadékvíz elvezetése nem megoldott. Nincs árok,
esőzéskor a házunk előtt és az udvarunkon folyik le az összes víz. Ezzel mit
lehetne tenni?

Vámos Istvánné dr.: A Vasút utcát már felmérettem, az árkokat ki kell
tisztítani, vagy árkot kell ásni. Majd dolgozunk rajta egy másik projekt
befejezése után.

Mikó István: Az arlói tavat körbe ölelő út nagyon rossz állapotban van. Nem
a horgászok tették tönkre, hanem a fakitermelő gépek. Javaslom, hogy az
önkormányzat hozzon oda salakot, amit majd a horgász egyesület társadalmi
munkában elterít. Az út karbantartása szerepel a bérleti szerződésünkben,
ezért a bérleti díjba beszámíthatnánk.

Vámos Istvánné dr.: Valóban nagyon áldatlan állapot van arra. A
fakitermelő vállalkozókkal beszélgettünk, helyre kell állítaniuk az utat. Ez
nem akadálya annak, hogy önkéntes munkával elterítenék a salakot.

Krisztián Flórián: Szép dolgokat mondott Polgármester Asszony, de ez nem
lesz könnyű. A föld lakossága növekszik, fontos a környezetvédelem.

Bari Miklósné: A kisnővérekkel nem vagyok megelégedve, nem egyformán
osztják az adományokat. Én és családom mindig kimarad ebből. Tűzifát
kaptam az önkormányzattól, de a maradékból már nem jutott, amit zsákostól
vittek haza az emberek.

Vámos Istvánné dr.: Nagyon sok lakos szegény helyzetben van. A tűzifa
osztáskor mindenki sokat akart a kevésből. Kaptunk nemrég 1100 csomag
tésztát, amit a gyerekek és a szociális étkezők fognak elfogyasztani a
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konyhán. A kisnővérek nem irányíthatóak az önkormányzat által, nem
avatkozhatunk a dolgukba. A problémákat a házfőnökkel kellene tisztázni. A
Nemzetiségi Önkormányzat is fog ruhát osztani.

Bari Miklósné: Nagyon sok kóbor kutya van a Dózsa György úton.

Csipkés Róbert: Miért drágább Arlóban a víz mint máshol? Úgy tudom,
hogy a kommunális adót kifizette az állam, akkor miért szedik be?
Gyaloghidat kellene csinálni a két telep között, mert ami van, az veszélyes.
Megalakult a szociális szövetkezet, ez nagyon jó. Az előző polgármesternek
nem sokat sikerült letenni az asztalra. Munkahelyeket kellene idehozni.

Vámos Istvánné dr.: A szövetkezet 2 éven keresztül 12 fő foglalkoztatását
fogja biztosítani, ha megnyerjük a pályázatot. Majd további két évig
működtetni kell. Ha sikerül, 12 tartós munkahely lesz. Termelő tevékenységet
szeretnénk folytatni, ami kapcsán lehet további munkahelyeket teremteni.
Járdánházán egy ukrán vállalkozás telepít munkahelyet. Arlóból 7 főt fognak
foglalkoztatni. Az adósság konszolidáció során nem kaptunk sokat, más
önkormányzat többet kapott. Ennek az az oka, hogy mi takarékosan
gazdálkodtunk.

Bíró Ferenc: Nem szeretném, hogy Arlóban annyi legyen a vízdíj, mint
Ózdon, mert Ózdon sokkal több. Arlóban 420 Ft, Ózdon 547 Ft a vízdíj. Miért
lehet olcsóbb nálunk? Mert Arló rendelkezik kutakkal, a saját kútból olcsóbb
a víz.

Kovács Lászlóné: Nekem eddig Arlóban még semmit nem adtak,
akárhányszor kértem. Szegény vagyok, jó lett volna a tüzelő is.

Vámos Istvánné dr.: Kérem, hogy keresse fel az ASZAK-ot, és vegye
igénybe a szolgáltatásait.

Nincs több kérdés, a polgármester bezárja a közmeghallgatást.

K. m. f.

Vámos Istvánné dr. Klisóczkiné Papp Andrea
polgármester                                         jegyző

Solymosi Katalin
jegyzőkönyvvezető


