TISZTELT ADÓZÓINK!
A 2020. évi magánszemélyek kommunális adójának mértéke
10.000,-Ft/év. Az elsõ félévi adót: 2020. március 15-ig, a második félévi adót: 2020. szeptember 15-ig kell befizetniük. A befizetéshez
szükséges csekkek nem kerülnek kiküldésre, de a kézbesítõktõl lehet
kérni, és a Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási idõben személyesen is át lehet venni.
Átutalás esetén a befizetést a
11745066-15409993-02820000 számú bankszámlára szíveskedjenek teljesíteni. Ingatlan eladás illetve vásárlás esetén az Önkormányzati Adóhatóságnál bevallást kell benyújtani a változást követõ 15
napon belül.
• A helyi iparûzési adó 2020. elsõ félévi adóelõleg befizetésének határideje: 2020. március 15., a 2019. évi helyi iparûzési adóról szóló bevallás benyújtásának határideje 2020. június 02., a bevallást
kizárólag elektronikusan lehet benyújtani. (a hivatali portálon
www.fegyvernek.hu címen vagy a NAV elektronikus felületén keresztül)
• Átutalás esetén a befizetéseket a 11745066-15409993-03540000 számú bankszámlára szíveskedjenek teljesíteni.
• A gépjármûadóval kapcsolatosan 2020. évben nem kerülnek kiküldésre a 2020. évi csekkek, a gépjármûadót a 2019. évben kiközölt határozatok alapján kell az adózóknak megfizetniük, azoknál akiknél
mértékváltozás következett be a gépjármûadó összegében kiküldésre
kerülnek az új gépjármûadó összegek. A fizetési határidõ a gépjármûadó esetében is elsõ félév: 2020. március 15., második félév 2020.
szeptember 15. A befizetéshez szükséges csekkek nem kerülnek kiküldésre, de a kézbesítõktõl lehet kérni, és a Polgármesteri Hivatal 17.
számú hivatali helyiségében is átvehetõk ügyfélfogadási idõben. Át•

Orvosi ellátás
Kedves lakosaink!
Kérjük Önöket, hogy az Orvosi Rendelõbe kizárólag SÜRGÕS
ESETBEN jelenjenek meg.
Gyógyszereik felírásával,táppénzzel és minden egyéb ügyintézéssel kapcsolatban kizárólag telefonon sziveskedjenek érdeklõdni, az alábbi elérhetõségeken.
• Dr. Tóth Sarolta 56/556-030
• Dr. Landgraf József 56/556-031
• I. sz. háziorvosi körzet 56/556-032
• Dr. Kukszova Valentyina 56/556-034
A megnövekedett hívásokra való tekintettel kérjül legyenek türelmesek.
Cseh Anikó
intézményvezetõ

Ha kérdése van a koronavírussal
kapcsolatban...
Fegyvernek Város Önkormányzata

koronavirus@fegyvernek.hu
névvel létrehozott egy központi emailcímet, melyen keresztül
a helyi koronavírus - helyzettel kapcsolatban
tehetik fel kérdéseiket!
-Tatár László polgármester-
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utalás esetén a befizetéseket a 11745066-15409993-08970000 számú
bankszámlára szíveskedjenek teljesíteni.
• A 2020. évi mezõõri járulék összege minden érintett részére kiközlésre került, akinél változás következett be 2019. évben annak új bevallást kell benyújtania Adóhatóságunk felé, és a változást jelezni kell.
Átutalás esetén a befizetéseket a 11745066-15409993-10490000 számú bankszámlára szíveskedjenek teljesíteni.
• Elektronikus Fizetési Szolgáltatás tájékoztató
Az önkormányzati ASP rendszer továbbfejlesztése és országos kiterjesztése (ASP 2.0) elnevezésû projekt fejlesztéseinek köszönhetõen már az Önök számára is elérhetõ az adó-, díj- és
illetékfizetési kötelezettségek online lekérdezése és befizetése.
A https://e-onkormanyzat.gov.hu oldalra kattintva az ügyfél a kiválasztott önkormányzathoz tartozó adó-, díj- és illetékfizetési kötelezettségét (pl. gépjármûadó, kommunális adó, telekadó,
építményadó) elektronikus úton teljesítheti, az interneten keresztüli bankkártyás fizetés segítségével.
Az Elektronikus Fizetési szolgáltatás igénybevételéhez KAÜ bejelentkezés (pl. ügyfélkapus azonosító) szükséges, és egy tranzakcióval akár több adószámlán fennálló tartozás is befizethetõ.
Tájékoztatjuk továbbá Önöket, hogy a sikeres fizetéseket követõen
a bankok által küldött visszaigazoló SMS tartalmára nincs ráhatásunk. Az SMS-ben esetlegesen elõforduló Budapest városnév a
Magyar Államkincstár székhelyére utal, nem a kedvezményezett
önkormányzatra.
-ADÓHATÓSÁG FEGYVERNEK-

AGRO-BÁL 4.
„Az emberek cselekedeteinek csakis a szándék szabja meg az érdemét,
s az önzetlenség teszi tökéletessé.”
/Jean de La Bruyére/
Lehet egy nagyot legyinteni és hátat fordítani mindennek, mert úgyis
mindenki önzõ, csak magával foglalkozik, miért tenne bárki is másképp?

Egyrészt mert ez nem így van, hiszen számtalan ember él közöttünk,
körülöttünk, akik másoknak segítenek pusztán emberi szeretetbõl és
együttérzésbõl, másrészt pedig azért, mert „van szemük”arra, hogy
észrevegyék, szükség van támogatásukra.
Valahol ebben a két dologban rejlik az önzetlenség csodája, amikor úgy
adnak, hogy nem várnak érte semmit.

Fegyvernek mezõgazdászai négy éve szervezik meg a már hagyománnyá vált programjukat, az AGRO-BÁLT. Minden évben igyekeznek ott segíteni, ahol a környezetük megkívánja, közben pedig hûek
maradnak önzetlen célkitûzéseikhez. Akik mások érdekeiért, fejlõdésükért tesznek, példaképpé válnak városunkban, lelkesedésüket, jó
szándékukat hálával értékeljük, hiszen ez a rengeteg ember óriási
összefogásról tett tanúbizonyságot.

A rendezvény bevételét a Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsõde
gyermekei fejlõdésére, mindennapi életéhez szükséges eszközökre,
felszerelések, berendezések fejlesztésére ajánlották fel. Ez a cél számos
embert ösztönzött odaadó munkára, nagylelkû adományozásra. Köszönjük a két szervezõ- Jancsó Gábor és Szabó Sándor- munkáját, akik
ezt az estét megszervezték, zenekarral, sztárvendéggel színesítették.
Köszönet a Szülõknek, amiért gyermekeiket elhozták szombat este,
hogy támogatóinkat stílusosan gyermekmûsorral köszönthessük.
A Bál sikeréhez azok is hozzájárultak, akik csak jegyet vásároltak, vagy
bármilyen támogatással segítették azt. Kiemelkedõen nagylelkû adományt ajánlott Szabó Zsolt és családja, valamint köszönet annak a Személynek is, aki nevét elhallgatva segített.
Köszönetet mondunk a Fegyvernek Önkormányzat és a FegyvernekKavicsos Szociális Szövetkezet felajánlásáért, annak a kislánynak, aki
zsebpénzét dobta a gyûjtõládába és mindenkinek, aki az 1 610 000 Ft
összegyûjtéséhez bármilyen módon és mértékben hozzájárult.
A szervezõknek és minden résztvevõnek jó egészséget és munkájukhoz sok sikert kívánok!
-Bognár Éva-A Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsõde intézményvezetõ-
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Farsangi mulatozás a Mórában

Kamarakoncert a Mórában

A Fegyverneki Móra Ferenc Általános Iskolában idén 2020. február
14-én délelõtt került sor az alsó tagozatosok farsangjának megrendezésére. Már az elmúlt hetekben készülõdtünk, termet díszítettünk,
verseket, dalokat tanultunk. Ügyes gyermekkezek festették az álarcokat, bohócokat. Izgatottan mesélték kicsik és nagyok, hogy milyen jelmezbe öltöznek majd a „nagy” napon. A bál reggelén érkeztek a
„hercegnõk”, a „pókemberek”, a „kalózok”, és a számtalan ötletes jelmezbe bújt iskolás. Aki megéhezett a büfében szülõk által készített
enni és innivalót vásárolhatott. A délelõtt folyamán igazi farsangi
táncház várta a táncolni vágyókat. a Törökszentmiklósi Ezerjó néptáncegyüttes néhány tagja jóvoltából. A 3-4. osztályos tanulók egy
csoportja a Dalma Dance Klub fegyverneki tagozatán tanult tudását
mutatta be, színesítve ezzel a délelõtt programját. A felsõsök elõzõ
nap délután tartották a hagyományos farsangi diszkót. A zenét a
nyolcadikos fiúk biztosították. A büfében itt is sok finomság várta a
gyerekeket. Reméljük, hogy minden gyermek jól érezte magát, és jövõre is szívesen bújnak jelmezbe.

Az Úton a zene pályázat keretein belül a Fegyverneki Móra Ferenc
Általános Iskola alsó tagozatos tanulói komolyzenei hangversenyen
vehettek részt 2020. február 7-én. A pályázat célja, hogy a Nemzeti
Filharmonikus Zenekar mûvészei ellátogatnak az iskolákba, ahol ismeretterjesztõ koncertet adnak, bevonva a tanulókat is. Közös éneklés, zenélés, interaktív elõadás közben megismerkedhettek
Beethowen, Haydn, Mozart kiemelkedõ mûveivel, s ismertebb gyermekdalokkal is színesítették a programot. A koncert végét közös zenei produkcióval zártuk, ahol Beethoven születésének 250.
évfordulója alkalmából a mûvészekkel elénekeltük az Örömódát a
IX. szimfóniából. Tanulóink számára élményszerû alkalmat és lehetõséget teremtett zenei ismereteik bõvítésére. Köszönjük a
fegyverneki Mûvelõdési Központnak helyszín biztosítását és Magyar
Lászlóné Piroska segítségét a rendezvény sikeres lebonyolításához.

-Ficsor Dénesné-nevelõ

Busójárás a Mórában
Budapesten a 6. évfolyamosok
2020. február 14-én a Fegyverneki Móra Ferenc Általános Iskola 6.
osztályos tanulói vehettek részt a Lázár Ervin Program keretében
szervezett kulturális eseményen. A tanulók Budapestre utaztak a Fõvárosi Nagycirkuszba, ahol a Fesztivál+ Varázslatos gyõztesek elõadását tekinthették meg. A tanulókkal elõzetesen gyûjtõmunkát
végeztünk a cirkusz világáról. A gyerekek ámulattal és érdeklõdéssel
figyelték a magas színvonalú elõadókat, az elõadás lenyûgözte õket.
Köszönjük a Karcagi Tankerületi Központ szervezését!
-Buzás Klára-osztályfõnök-
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2020. február 20-án a Mórások vidám hangulatú Busójárással búcsúztatták a telet.
A hagyományokhoz híven tanulóink igyekeztek a Busók öltözékét
felelevenítve minél rémisztõbb álarcokban, zajkeltõ eszközökkel,
mint a kerepelõ, fedõ, fakanál és a marhakolomp elõcsalogatni a tavaszt.
Vidám dalokkal, versekkel, hangos szóval felvonulva a Szent Erzsébet úton örvendeztettük meg az érdeklõdõ szülõket és a környéken
lakó embereket, akik tetszésünknek hangot adva figyelték diákjaink
jókedvû felvonulását.
-Alsós munkaközösség-

Farsangolás az Orczy Katolikus
Iskolában
Farsangi rendezvényünk teljesen átalakult, így ezen a programon, az
eddigi hagyományoktól eltérõen, látogatói és nem segítõi szerepben
vártuk a szülõket. A reggeli esõ elvonultával, az utcára indultunk.
Ijesztõbbnél-ijesztõbb álarcokban, jelmezekben, zajos kerepelõ, fület
sértõ hangoskodás közepette próbáltuk elûzni a telet a városközpontban.Visszaérve iskolánk elé, citerakísérettel, farsangi éneklés,
mondókázás következett, miközben a kiszebáb is meggyújtásra került. A bábbal együtt égtek, azok a lezárt borítékok, amelyekben a
gyerekek fogalmazták meg azokat a rossz érzéseiket, gondolataikat,
bánatukat, amitõl szabadulni szeretnének. A tantermekben folytatódott a farsangi mulatozás, a takarítónénik szorgos kezeinek köszönhetõen a finom fánkok falatozása.
Reméljük a gyerekek problémájával együtt a telet is sikerült elûznünk.

Iskolanyitogató az Orczyban
Február 19-én délután már a harmadik iskolanyitogató foglalkozásra
hívtuk az iskolánk iránt érdeklõdõ nagycsoportosokat és szüleiket. Ez
alkalommal is nagy volt az érdeklõdés. Az ismerõs arcocskák közt néhány újat is láttunk, ez örömmel töltött el bennünket. A foglalkozás fõ
témája a farsang, a télûzés volt. A negyedikes gyerekek hangulatkeltõ
bevezetõje után Andi néni irányításával Zsuzsika és Ibolya néni megtáncoltatták a kis nebulókat és a vállalkozó anyukákat is. Az idõ gyorsan eltelt, kipirulva, mosolygósan hagytuk el a tornatermet.
Reméljük, mindenki azzal az érzéssel távozott, hogy Orczys diák szeretne lenni.
-Országhné Herczeg Katalin-munkaközösségvezetõ -

-Cseszkáné Kovács Ágnes-DÖK segítõ pedagógus-

A 2020 év madara!
A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület a "2020 Év madara, az erdei fülesbagoly" címû rajzpályázatára, több mint 8000 pályamunka
érkezett
(különbözõ
kategóriában). Örömmel fedeztük fel,
hogy a fegyvernekiek által nagyon jól ismert Séllei Zoltán kapta az elsõ díjat!
Séllei Zoltán solymával a Kálvária dombon
évente
megrendezésre
kerülõ
Kerecseny-ünnep állandó résztvevõje.
Rajztevékenységérõl nem ismeret, ezért
megkértük, hogy pár szóval mutassa be
magát olvasóinknak.
Itt Fegyverneken 2008 óta rendszeres
solymásza vagyok a december 21-ei Kálvária dombon évrõl-évre megtartott Kerecsen napnak, napfordulónk
szent, hamisítatlan magyar ünnepének. 54 éves vagyok. Észak-Békésbõl, egy kis sárréti faluban (Bélmegyer) élek családommal. A solymászat kisgyermekkorom óta érdekel és életem nagy részében mindig
volt ragadozó madaram. Ritkán volt több, általában egy madárra fordítottam mindig a figyelmet. Solymásznak vallom magam, nem madártartónak, ha ezekkel a madarakkal nem vadászhatnék, úgy talán
felhagynék ennek az 5000 éves örökségünk jelenkori mûvelésével. A
solymászat min. 1 órás napi tevékenységet igényel. Erre nemcsak a
madár tart igényt, rohanó világunkban az embert is feltölti plusz energiával. Augusztustól egészen február-márciusig tart a röptetés, általában a madár vedlésének a befejezõdésétõl a megkezdéséig. Az

állatokkal való törõdést én nem sportnak nevezném, hanem egy életformának. Ha kimegyek a madárral a területre, mindig látok valami
érdekeset. Sosem telik a nap ugyanúgy, a természet az idõjárás mindig
újabb élménnyel gazdagít. A solymászat egy olyan lõfegyvereket mellõzõ vadászati forma ahol ritkábban van zsákmány, nincs sebzés, és
eszébe jut az embernek, hogy õ is a természet része. Gondolkodásra,
ügyességre egyaránt szükség van.
Másik szenvedélyem a rajzolás. Ez is végigkíséri az életemet.
Általában a természet ábrázolása áll itt is a középpontban. Fõiskolás
éveim után a Nimród c. vadászlap megbízott írások, történetek képi illusztrálásával. Azóta sok különbözõ megrendelésnek tettem eleget.
A legjobb kikapcsolódás, ha az ember saját örömére rajzol.
A rajzolás fontos eszköze a fiatalok környezettudatos szemléletének a
kialakítására is.
Több elismerésben részesültem, éppen pár napja a MME Év madara
országos rajzversenyét sikerült megnyernem felnõtt kategóriában, közel kétszáz pályázó közül.
Fegyvernek városa országos hírû solymászmúltra tekint vissza. De
nem mellékes, hogy, sok kedves ember él itt a településen és fantasztikus természeti adottságokkal rendelkezik a térség.
Ezért ide mindig érdemes ellátogatni.
A Hírmondó Szerkesztõsége nevében Gratulálok az I. helyezéshez, további eredményes munkát, találkozunk a Kerecseny ünnepen!
-Mészáros Ildikó-
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Karitász farsang

Fegyvernek Arcképcsarnoka I.

A Fegyverneki Karitász csoport farsangi összejövetelt szervezett a
Mûvelõdési Házban február 22-én, ahová bárki jelentkezhetett, aki
szereti a vidámságot.
A résztvevõk köszöntése után meglepetés mûsorunk következett,
melyben elõször Balogh Éva mesélt egy vidám történetet, majd
Czifra Botond szaxofon játékában gyönyörködhettünk.
Végül a csoporttagokból alakult „tánckar” twistelése csalogatott mosolyt a vendégek arcára.
Vacsora után a társaink által sütött süteményeket kóstolhattuk meg,
majd az este Czifra Bálint által Ausztráliából küldött vetélkedõvel
folytatódott, amelyben minden vendég örömmel vett részt, csoportos és egyéni feladatban egyaránt.
A közös szórakozás után tombolasorsolás következett.
Sok ajándék szerzett hol mosolyt, hol örömet a nyerteseknek, majd
kellemes beszélgetésekkel, énekléssel tánccal záródott ez a vidám este.
Mindenkinek köszönjük a részvételt, hozzájárulást, munkáját és a
sok felajánlott tombolatárgyat is!

Basticz József mérnök-grafikus kiállítása
Évente egy kiállítással jelentkezik Basticz József. A mostani kiállításon fegyverneki lakosok portréját tekinthettük meg.
További portrékkal is jelentkezni fog, - ezért
viselte a kiállítás Arcképcsarnok I. címet, melynek idõpontja még nem ismert.
Hangsúlyozza, hogy ezen portrék nem fényképek, rajzolás közben szeret mélyebbre tekinteni, szinte az adott ember lelkébe,
lelkivilágába belelátni.
Ha elhatározza egy portré rajzolását, nem mérvadó számára, hogy
nõ, férfi, fiatal, vagy öreg, de igenis nagyon fontos számára, hogy valamilyen formában megfogja az ember egyénisége, lelkivilága.
Eszköze a grafit és tus (bár több technikában is otthon van) de szeret
„ játszani” a fény, árnyék alkalmazásával, hogy a legjobb hatást érje el
grafikáival.
A kiállításaa Mûvelõdési Ház termében volt. Soós Gábor megnyitó
szavai után Ollé Roland két vers tolmácsolásával is köszöntötte az alkotót.
Gratulálunk és érdeklõdéssel várjuk a következõ kiállítást is!

-Magyar Lászlóné -csoportvezetõ-

-Mészáros Ildikó-

A jövõ kezdete
Fegyverneken az egyik legnépszerûbb sportág a futball. Fegyvernek
büszkén mondhatja, hogy ezen sportágat ûzõk kellemes környezetben,
felújított pályán gyakorolhatnak, edzhetnek, és a szurkolóknak kialakított lelátó is nagyon szép.
Arra voltam kíváncsi, hogy hogyan is indul a sportág megszerettetése a
legfiatalabbak körében, ezért megkerestem Kerepesi Jánost, aki a legkisebbekkel foglalkozik.
Kerepesi János 8 éve él Fegyverneken, és a U7 korosztállyal foglalkozik,
amely a 5-7 éves gyerekekkel való foglalkozást jelenti számára, emellett
focizik a felnõtt csapatban.
Mint mondta, a fociedzés a gyerekeknek mindenekelõtt jó szórakozást
és ideális kikapcsolódást jelent, ráadásul általában a motivációval sincs
gond, hiszen a gyerekek jó részének életében biztosan volt, vagy lesz

egy hosszabb-rövidebb idõszak, amikor híres futballisták szeretnének
lenni.
Ebben a korosztályban nem focistákat kell még nevelni, hanem a játék
megszerettetése, az önbizalom növelése, az alapvetõ mozgáskultúra
kielégítése, játékosság a cél.
Nem kell igazolt játékosnak lenni, hogy hozzájárjanak a gyerekek, és
ami nagyon lényeges, lányok is járhatnak, sõt várja õket is. Egészséges élethez hozzátartozik az edzés, a jó levegõ, a közösségépítés, egymás segítése is. A gyerekekhez türelem, megértés, a céltudatosság
elengedhetetlen.
Játék, játék minden mennyiségben, a mozgás, a sport megszerettetése, a lelkesedés kialakítása, fenntartása a fõ cél.
Novembertõl márciusig az Orczy Anna Általános Iskola tornatermében heti 1 alkalommal, márciustól júniusig heti 2 alkalommal a foci
pályán vannak az edzések.
A különbözõ korosztályok edzõi:
• U7: Kerepesi János
• U9: Molnár Barna
• U11: Faragó Zsolt
• U13: Faragó Attila
• U17: Náhóczki Sándor
• U19: Balogh Gábor
• Felnõtt: Balogh Gábor
• Nõi felnõtt: Tõzsér Csaba
Kerepesi János elérhetõ a 70/4232069 telefonszámon, ha valaki szeretne csatlakozni a csapathoz.
Játékra, egészséges életmódra fel! Sok sikert!
-Mészáros Ildikó-
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GYÁSZJELENTÉSEK
Helyi védelem alá helyezés
Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselõ-testületének
14/2017. (VI.26.) a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati rendelet alapján tájékoztatom Fegyvernek város lakosságát, a civil, érdekképviseleti és
gazdálkodó szervezeteket, valamint a településen mûködõ
elismert egyházakat, mint partnereket, hogy Fegyvernek
Város Önkormányzata Képviselõ – testülete A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökrõl, valamint
egyes településrendezési sajátos jogintézményekrõl szóló
314/2012 (XI.8.) Kormányrendelet, valamint a Településkép védelmérõl szóló 2016. évi LXXIV. törvény alapján
Fegyvernek város településképének védelmérõl szóló
5/2018 (III.26.) sz. önkormányzati rendeletét módosítja
Fegyvernek, Táncsics Mihály út 185. szám alatti népi lakóház és gyûjtemény helyi védelem alá helyezése érdekében.
A településképi rendelet módosítás és azt alátámasztó értékvédelmi vizsgálat elkészült, mely Fegyvernek város
honlapján a következõ linkeken elérhetõk.
Letölthetõ tartalom: Településképi rendelet módosítás
Letölthetõ tartalom: Alátámasztó értékvédelmi vizsgálat
A dokumentációval kapcsolatban véleményüket 2020. április 15-ig e-mailben a hivatal@fegyvernek.hu címre elküldhetik vagy Fegyvernek Város Polgármesteri
Hivatalában leadhatják. Lehetõség van nyomtatott formában a dokumentáció megtekintésére elõre egyeztetett idõpontban a Polgármesteri Hivatalban.
A Kormány kihirdetett vészhelyzetére tekintettel lakossági
fórum nem kerül megrendezésre. Kérjük, amennyiben
szóbeli tájékoztatásra igényt tartanak telefonszámuk megadásával jelezzék a települési fõépítésznek 2020. április
15-ig,
a
következõ
e-mail
címre:
kiszelovicsildiko@upcmail.hu. A fõépítész telefonon minden érdeklõdõt visszahív és szóbeli tájékoztatást ad.

A Szerkesztõség nevében mély fájdalommal tudatjuk, hogy
Majzik Mihályné
Született: Nagy Etelka

90 éves

Dikácz Istvánné
Született: Somodi Mária

92 éves

Kurucz Lászlóné
Született: Varró Ilona

71 éves

Korpás Pálné
Született: Kácsor Katalin

91 éves

Farkas Gábor

93 éves
korában elhunyt.

A családok gyászában õszinte részvéttel osztozunk!

Megemlékezés

SIMON IMRE
halálának 9. évfordulóján.
"Nézem az apró lángok táncát,
hallom a hangjuk suttogását.
Hogy nem jössz, azt eszem tudja,
De a szívem soha el nem fogadja"
Szeretõ feleséged és családod

Emlékezünk

NAGY MIKLÓS
halálának 8. évfordulójára
Veled egy csillaggal több ragyog az égen,
És már nem tudunk visszahozni soha téged
Szemünkbõl egy könnycsepp után
száz könnycsepp jön
Pedig tudjuk, hogy soha vissza nem jössz.
Fájó szívünk majd meghasad,
De te örökké a szívünkben maradsz,
S míg élünk soha feledni nem tudunk téged.
Szeretõ családod

Zöldhulladék szállítás
A kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel a közszolgáltatási
feladatokat ellátó NHSZ Tisza Nonprofit Kft. ezúton tájékoztatja a
Tisztelt Lakosságot, hogy a zöldhulladék elszállítása az eddigiektõl
eltérõen az alábbiak szerint történik:
A zöldhulladék szállításnál átlátszó zsákban kihelyezett kerti zöldhulladék és a maximum 1 méter hosszú, kötegelt metszési hulladék
kerül elszállításra. A kihelyezett zöldhulladékok mennyisége ingatlanonként maximum 2×120 liternek megfelelõ mennyiségû lehet alkalmanként.
A 2019. évrõl esetlegesen megmaradt zöldhulladék gyûjtõ zsákok
természetesen használhatók, azok is elszállításra kerülnek.
A jelenlegi veszélyhelyzet fennállása alatt a Fegyverneki Információs
ponton nem kerülnek kiosztásra zöldhulladék gyûjtésére használatos lebomló zöld zsákok!
-NHSZ Tisza Nonprofit Kft.-

7

Jó tudni!
Ha vészhelyzet állt elõ, hívja a készenléti szervek – a mentõk, a hivatásos katasztrófavédelmi szerv és az általános rendõri feladatok
ellátására létrehozott szerv – elérését biztosító, ingyenesen hívható, alábbi hívószámokat:

104 (a mentõk)
• 105 (a hivatásos katasztrófavédelmi szerv)
• 107 (az általános rendõri feladatok ellátására
•

2020.02.13. Burai Kevin
Szülei: Sánta Anna, Burai Pál
2020.02.13. Für Bianka Patrícia
Szülei: Varga Marianna, Für Szabolcs
2020.02.15. Kovács Nándor
Szülei: Nork Judit, Kovács Norbert
Sok boldogságot és egészséget kíván
a Fegyverneki Hírmondó Szerkesztõsége!

létrehozott szerv)

•

112 (egységes európai segélyhívó szám)
*****
A Tiszamenti Regionális Vízmûvek Zrt. helyi elérhetõségei:
Fegyvernek, Dózsa Gy. út 86. (Vízmûtelep)
- mûszaki hibabejelentõ (0-24-ig): 06-80/205-157
- ivóvíz szolgáltatás:
06-70/455-60-61
- szennyvíz szolgáltatás:
06-70/455-60-51
Törökszentmiklósi Ügyfélszolgálat:
5200 Törökszentmiklós,Táncsics Mihály 42/a.
Központi ügyfélszolgálat:
5000 Szolnok, Thököly út 83.
email: ugyfelszolgalat.szolnok@trvzrt.hu
Tel.: 06-40/180-124
*****

Orvosi ügyelet: 06-70/3703-104
Czifra Orsolya és Bakondi Zoltán János
2020. február 25-én,

Páva Vivien és Suki Norbert
2020. március 3-án,

Ankes Renáta és Árva Péter
2020. március 7-én,

Krenák Piroska és Lipcsei Dániel
2020. március 14-én,

Gábli Ágnes és Kapás János
2020. március 27-én,
örök hûséget fogadtak egymásnak.
Gratulálunk!

Az E.ON ügyfélszolgálati telefonszámai
Általános ügyintézés:
06-52-512-400, 06-20-459-96-00, 06-30-459-96-00,
06-70-459-96-00
Mérõállás bejelentés
vezetékes telefonról* (ingyenes) 06-80-210-211
mobiltelefonról sms-en
06-30-3-444-999
* A mérõállás-bejelentés 06-80-as telefonszáma mobiltelefonról
nem elérhetõ.

Hibabejelentés: 06-80-210-310

Fegyverneki Hírmondó
Digitális Hírmondó
Tisztelt Olvasóink!
A kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel a
Fegyverneki Hírmondó 2020. évi 2 lapszáma csak elektronikus formában olvasható! A papír alapú újság kiadását mindaddig szüneteltetjük, míg a járványügyi vészhelyzet azt
indokolja! Ezen döntéssel mind az Önök, mind a kézbesítõink
egészségét védjük!
Köszönjük megértésüket!
-Fegyverneki Hírmondó Szerkesztõsége-
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