Börcsi Hírmondó

2012. szeptember

Eboltás
Börcs községben 2012. szeptember 24-én (hétfőn) végezzük az ebek kötelező veszettség
elleni + féreghajtó oltását. Minden három hónapnál idősebb ebet kötelező beoltani. Ahol a
kutya szeptember 24-e után lesz 3 hónapos, ott az oltás miatt házhoz kell hívni az állatorvost.

Az előző évben kiadott eboltási könyvet kérjük hozzák magukkal! (Aki elvesztette
az eboltási könyvet 500 Ft-ért kap újat.)
Az oltás díjköteles: 3.500,- Ft/eb egységesen, amit a helyszínen kell befizetni. A díj magában
foglalja az új oltási könyvet (új kutya esetében), az oltást, illetve a féreghajtó tabletta árát.
Az oltás helye és ideje:
Tűzoltószertár udvara Ady E. u. 1.:
2012. szeptember 24. (hétfő) 7.30-8.30
Volt Kisbolt mellett Szabadság u. 2.:
2012. szeptember 24. (hétfő) 9.00-10.00
Pótoltás:
Tűzoltószertár udvara Ady u. 1.:
2012. szeptember 24.(hétfő)14.00-15.00
Volt Kisbolt mellett Szabadság u. 2.:
2012. szeptember 24.(hétfő) 15.30-16.30
Az ebek kötelező mikrocsippel történő ellátása községünkben 2013-ban várható.
Önkormányzat

Őszi avarégetés
Az elmúlt időszak száraz időjárásának köszönhetően, ebben az esztendőben már egészen
korán, augusztus végétől megkezdődött a kerti és egyéb hulladékok égetésének szezonja. A
nyílt téri égetés bizonyos időjárási körülmények, ill. az elégetendő anyag nem megfelelő
nedvességtartalma esetén, egyrészt nagymértékben szennyezi a környezetünket, másrészt
rendkívül sok kellemetlenséget okoz a közvetlen környezetünknek.
Szeretnénk felhívni minden érintett lakos figyelmét, hogy a kertben, ill. a ház körül keletkező
szerves hulladékok legegyszerűbb és egyben legkörnyezetkímélőbb kezelési módja a
komposztálás. Természetesen tudjuk, hogy lehetnek olyan szituációk, amikor technikai vagy
növény-egészségügyi, ill. más egyéb okból az égetést tudja csak a tulajdonos választani.
Ezzel együtt szeretnénk, ha a környezetünket erősen terhelő tüzeléses megoldás egyre
inkább háttérbe szorulna.
A fentieket figyelembe véve Képviselő-testületünk a 16/2011.(X.26.) sz. rendeletében
szabályozta az avar és a kerti hulladékok nyílt téri égetését, valamint az egyéb háztartási
tevékenységgel okozott levegőszennyezést. Ezen szabályozás értelmében, amennyiben a
hulladék komposztálása semmilyen módon nem oldható meg, akkor annak égetése száraz
állapotban, a környezet és a környéken élők lehető legkisebb zavarásával, kizárólag szerdai
és pénteki napokon 16,00 és 19,00 óra, míg szombati napokon 09,00 és 19,00 óra közötti
időszakban az alábbi kikötésekkel megengedett:
Tilos az égetés:
- ünnepnapokon
- egészségügyi,- gyermek,- és kulturális intézmények, sportlétesítmények
valamint hivatalok 100 m-es környezetében azok nyitvatartási idejében
- erősen ködös és párás időben

-

hatóságilag elrendelt általános tűzgyújtási tilalom idején
közterületen
füstköd riadó elrendelése idején

A meghatározott időszakon kívüli égetés csak rendkívüli esetben, külön engedély alapján
lehetséges.
Ugyan amennyiben elkerülhető, úgy szeretnénk elkerülni, de természetesen a rendeletünk
pontosan meghatározza a szabályozást megszegők szankcionálásának mikéntjét is.
Amennyiben valaki nem veszi figyelembe az előírtakat és meg nem engedett módon égeti a
hulladékot, - és a környezetéből azt bejelenti valaki - első körben a rendelet kivonatának
egyidejű megküldése mellett írásban – tértivevénnyel - felhívjuk a figyelmét a szabályos
égetés mikéntjére, majd ismétlődés esetén mérlegelés nélkül pénzbírság kerül kiszabásra,
melynek felső összege 50.000,- Ft.
Kérjük mindannyian legyünk tekintettel a környezetünkben élőkre!
A szabályozás részletes szövege megtalálható az Önkormányzat hirdetőtábláján, valamint a község honlapján
(www.borcs.hu)

Önkormányzat

Tökfaragó nap!
Újra itt az ősz! Idén is, mint minden évben újra megrendezzük a börcsi Tökfaragó és Tökbábkészítő vidám délutánt a Római Katolikus Templom melletti téren.
Október 13-án szombat délután 15 00-tól várunk minden kedves érdeklődőt, akinek kedve van
tököt faragni, bábot készíteni vagy csak akár nézelődni.
További programok és látnivalók:
-

tökfaragás

-

mézkóstolás, kiállítás vásárlással egybekötve

-

sütőtök kóstoló

-

zsíros kenyér parti

-

forró tea, kakaó, forralt bor

-

az elkészített munkák díjazása

-

közös lovas kocsikázás

A falu látványa és hangulata mindannyiunknak nagyon fontos. Kérjük azon kedves
börcsieket, akik szívesen állítanának tökbábot a házuk elé, ebben az esztendőben is tegyék azt
meg. Ajándékozzuk meg közösen a falunk egészét. Ha a tökbábu készítéssel kapcsolatosan
bármilyen technikai segítségre szorulnak (szalma stb…), forduljanak bizalommal a Civil ház
dolgozóihoz (Burnóczki Renáta, Horváth Anikó 96/350-884 06-20-2980-343). Segítő és
támogató közreműködésüket előre is köszönjük.
A rendezvényre szeretettel várunk minden kedves helyi családot és vendégeiket!!
Szervezők

