2011. szeptember

Börcsi Hírmondó
Népszámlálás 2011.
A népszámlálás olyan periodikus adatgyűjtés, amely egy adott országban a népesség létszámának
megállapítását, és bizonyos, a népesség egyedeire vonatkozó adatok gyűjtését jelenti. A világon az első,
statisztikai céllal szervezett népszámlálást – ókori előzmények után – 1665-ben Kanada területén,
Québecben, Európában pedig 1749-ben, az akkor svéd fennhatóság alatt álló Finnországban hajtották végre.
Magyarországon 1870 óta van népszámlálás és napjainkban következik a tizenötödik.
Miért is gondoltam e rövid történelmi áttekintésre. Mert ez a bizonyos 15. 2011. október havában kerül
megtartásra országunkban és így településünkön is. A népszámlálás során az adatszolgáltatás a természetes
személyek, a lakások, valamint az intézetek bizonyos adatköreinek összeírására terjed ki.
Természetes személyekre vonatkozóan a nemre, születési időre, állampolgárságra, nemzeti és etnikai
kisebbséghez tartozásra, családi állapotra, jelenlegi és egy évvel korábbi lakóhelyre, születési helyre,
háztartások és családok összetételére, iskolai végzettségre, gazdasági aktivitásra, foglalkozásra,
munkáltatóra, a lakáshasználat jogcímére terjed ki.
A lakásokra vonatkozóan a rendeltetésre/ típusra/, a használat formájára, tulajdoni jellegre, a lakás
alapterületére, építési évére, a szobák számára, felszereltségére terjed ki
Az intézetekre vonatkozóan a rendeltetésre, a férőhelyek számára, az üzemeltetés időszakára terjed ki.
A népszámlálás során a személy családi és utónevét a kérdőívre felvenni nem szabad!
Az adatszolgáltatás – a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozás jelzésének kivételével – kötelező,
egyben kötelező a valóságnak megfelelő adatokat szolgáltatni
A népszámlálás során gyűjtött adatok kizárólag statisztikai célra használhatók. Összeírásnál
dokumentumokat nem szabad kérni.
A népszámlálást az elektronikus és papíralapú önkitöltéses, valamint az interjús módszer kombinálásával
hajtjuk végre.
Tehát ezt a fenn leírt jelentős feladatot végezzük a településen. Most e hasábokon, kérem
állampolgárainkat legyenek partnerek a feladat végrehajtásában. Fel fogják Önöket keresni,
egyeztetések után a kérdezőbiztosaink, hogy együtt elérjük azt az eredményt, amelyet az adatgyűjtést
elrendelője vár Tőlünk.
Abban tudunk Önöknek segíteni, hogy számlálóbiztosaink, és az Ő munkájukat ellenőrzők
valamennyien településünkön dolgozó, Önök által ismert és talán elismert személyek. Bízzanak
bennük most is, segítsék munkájukat. Ők felkészültek, segítőkészek, legyenek Önök is azok. Együtt,
egymást segítve könnyebb.
A személyek, akik járják a települést, természetesen kialakított rend szerint:
Gyurósné Gősi Katalin
Horváth Andrea
Kováts Lászlóné
És egy felülvizsgálónk: Ivánkovits Zsoltné
Valamennyien igazolvánnyal rendelkeznek és szükség esetén igazolják Magukat.
Biztosan meg fogjuk együtt oldani a feladatot, de természetesen a rendszerben előforduló hibákat nyugodtan
jelezhetik felém, hiszen így tudjuk orvosolni azokat.
Várom a közös munkánkat és a közös, partneri feladatmegoldást.
Komjáti János körjegyző
települési népszámlálási felelős

Pár gondolat a nyárról
A nyár folyamán ismételten megrendezésre kerültek azok a rendezvényeink, amelyek immáron
hagyományosnak mondhatóak, úgymint a Fogathajtó verseny, a Játszótéri buli, a Peryche tábor - lengyel
vendégekkel. Közösségünk lakói közül ezúttal is nagyon sokan (egyre többen) kitettek magukért, ki-ki
lehetősége és tehetsége szerint segítette a fenti közösségi programjaink minél sikeresebb és emberközelibb
megvalósítását.
Gondolom, hogy sokunk véleménye megegyezik abban, hogy ilyen széles közösségi összefogással
megvalósított rendezvény nincs minden környékbeli településen. Azt látom és tudom, hogy a
rendezvényeken aktívan közreműködők jól érzik magukat – még ha sokszor nagyon fárasztó is - ebben a
szerepben, azt pedig remélni merem, hogy a közösségünk tagjai és a vendégeink értékelik azt az
áldozatvállalást, amit aktivistáink jó szívvel ajánlanak fel a közösség javára.
Az elmúlt esztendők bevált gyakorlatát folytatva idén is sikerült megszervezni, hogy az ételt készítők
mindegyike (legyen az helyi, vagy nem helyi főző) ingyen készítette el a kínálatát. A közreműködők között
olyan is volt, aki még a felhasznált nyersanyag értékének a megtérítésétől is eltekintett, ezzel támogatva a
rendezvényeinket.
Tudom, hogy páran egy kicsit sokallták az alkalmazott árainkat.
Akik így érezték, azoknak szeretném elmondani, hogy az ilyen típusú rendezvények sok, nagyon sok pénzbe
kerülnek. Mindenképpen célul tűztük ki, hogy a gyermekek térítés nélkül vehessék igénybe az összes
játékot, lehetőleg időkorlátozás nélkül. Minden kedves idelátogató vendégünket sok szeretettel vártuk, és
ezután is így fogunk tenni, de nem gondoljuk, hogy nekik kedvezményes árú étellel, vagy itallal kellene
további kedvezményeket adnunk.
Bízom benne, hogy a rendezvényeink szervezési logikájából sokak számára természetes módon adódik, de
akik esetleg kicsit bizonytalanok, azok számára szeretném megerősíteni, hogy az ételek értékesítéséből
megmaradó összegek teljes egészében a rendezvények finanszírozását szolgálták.
Mindkét nagyrendezvényünk után a közreműködő szervezetek képviselőivel közösen megpróbáltuk levonni
a tanulságokat. Úgy ítéltük meg, hogy ugyan vannak még finomítható, jobbítható dolgok, de alapvetően nem
gondoljuk, hogy rossz úton járunk. Természetesen köszönettel vesszük, ha bárki megossza velünk - akár
kritikus - véleményét is.
Önkormányzatunk és a közösségünk nevében szeretnék ezúton is köszönetet mondani mindenkinek, aki
Nyugdíjasklub tagként, Vöröskeresztes aktivistaként, Polgárőrként, Börcsi Faluvédő és Művelődő
Egyesületi tagként, lovas szervezőként, támogatóként, vagy magánszemélyként segítette rendezvényeink
sikeres megvalósítását, ezzel erősítve községünk jó hírét.
Rácz Róbert
polgármester

A gólyákról
Először kicsit meglepődve, de mindenképpen örömmel és megnyugvással tapasztaltam meg azt az aggódást
és odafigyelést, amit községünk lakói közül nem kevesen tanúsítottak az Erzsébet tér 3. szám alatti épület
felújítási munkálatai kapcsán.
Pár gondolat az előzményekről:
Több próbálkozás után az elmúlt esztendőben siker koronázta pályázatunkat, és elérhető közelségbe került
az esztétikai megjelenését tekintve bizony szégyenfoltnak tekinthető volt szolgálati lakások felújítása.
Örömünket egy másik örömteli dolog még csak fokozta. Több év kihagyás után idén tavasszal, egy gólyapár
újra elfoglalta a fészket és költésbe kezdett. Próbálkozásukat siker koronázta – két apró gólyafiókával
gyarapodott községünk. Sajnos a „gyermeknevelés” kezdeti szakaszában az egyik szülőt tragikus baleset
érte – nekiröpült a nagyfeszültségű vezetéknek és sajnos nem élte túl.
Mivel az építkezés előkészítése során folyamatosan kapcsolatban voltunk több a gólyák életét és
viselkedését figyelő, segítő szervezettel, azonnal jeleztük a problémát, de megnyugtattak, hogy a két
csemetét egy szülő is biztonsággal felneveli.
Az eredeti elképzelések szerint a gólyák fészkének helyt adó kémény nem került volna elbontásra. A
felújítási munkálatok előre haladtával azonban kiderült, hogy a kéményt a földszinti födém síkjában
„elhúzták”, aminek következtében az, a kibontásra tervezett fafödémre terhel rá.

A kéményt statikai okok miatt mindenképpen el kell bontani.
Ezután szakértői egyeztetések következtek a megyei gólyás egyesület elnökével, a kivitelezővel és a
Környezetvédelmi hatóság gólyaügyi illetékesével. A végkövetkeztetés: a munkálatokat, ill. a kémény
bontását mindaddig fel kell függeszteni, amíg a kisgólyák ki nem repülnek, mivel ilyen fejlettségi állapotban
az áttelepítésük biztonsággal nem oldható meg. A kivitelezésben ezután mintegy kéthetes szünet
következett. Július végén, egy csütörtöki nap délelőttjén Győrből hazaérkezvén a kollégáim azzal fogadtak,
hogy nézzem csak, megtörtént a várva várt esemény – kirepültek a gólyák.
Még ennek a hétnek a szombatján meglátogatott bennünket Balsay Sándor Úr a megyei gólyás egyesület
elnöke, aki aztán vasárnap visszatérve fényképekkel is dokumentálta a nagy eseményt. Hétfőn délelőtt
kilenc óra magasságában a kivitelező lebontotta a kéményt.

Tisztelt gólya tisztelő, gólya szerető Börcsiek!
Szeretnék megnyugtatni mindenkit, hogy ebben a faluban sokan vagyunk, akik szeretjük és tiszteljük a
gólyákat. Hiszünk a misztikus erejükben, és örömmel várjuk őket vissza a nagy útról. Egy kicsit tőlük is
várjuk - persze azért nem csak tőlük - falunk gyarapodását.
Ezek után talán természetes, hogy újrafalazzuk a kéményt és annak tetejére ismét felkerül egy műfészek,
amit a szorgos madárcsőrök a tavasszal befejezhetnek. Az Erzsébet tér 3. pedig 2012-ben újra otthona lesz a
helyi közösségeknek és a börcsi gólyáknak.
Remélve, hogy sikerült megnyugtatni az aggódókat
Tisztelettel
Rácz Róbert

Tökfaragó nap
Kedves Börcsiek!: Idén 3. alkalommal kerül megrendezésre a börcsi tökfaragó és tökbábkészítő nap,
melyre ezúton szeretettel meghívunk és várunk minden érdeklődő és ügyes kezű emberkét.
2011. október 15-én (szombaton) du. 3 órakor találkozzunk a Dózsa u. 1. szám alatti új játszótér és
pihenőpark körül.
Kérek minden érdeklődőt, hogy hozzon magával egy kést és egy faragható tököt.
Ha van, olyan háztartás ahol van felesleges (megvénült) cukkíni, patisszon, főzőtök, ill. sütőtök, kérjük
azokat ne dobják ki, mert október 15-ig azokat gyűjtjük az Édenkert Virágüzlet előtt. Ha gyűjteményünket
gyarapítani tudják, akkor azt nagyon megköszönjük!!!
Mindenkit szeretettel üdvözöl és vár a rendezvényen
Inotainé Terike
szervező

Eboltás
Börcs községben 2011. szeptember 26-án (hétfőn) végezzük az ebek kötelező veszettség elleni +
féreghajtó oltását. Minden három hónapnál idősebb ebet kötelező beoltani. Ahol a kutya szeptember 26-a
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.:
2011. szeptember 26. (hétfő) 7.30-8.30
Volt Kisbolt mellett Szabadság u. 2.:
2011. szeptember 26. (hétfő) 9.00-10.00
Pótoltás:
Tűzoltószertár udvara Ady u. 1.:
2011. szeptember 26.(hétfő)14.00-15.00
Volt Kisbolt mellett Szabadság u. 2.:
2011. szeptember 26.(hétfő) 15.30-16.30

Önkormányzat

Kegyeleti hírek
Dr. Tamás László János a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház főigazgató főorvosa tájékoztatta
Önkormányzatunkat, s egyben kérte, hogy ugyanezt tegyük meg mi is a háziorvosok, illetve a lakosság felé.
Ennek szeretnénk most eleget tenni.
Az OEP és a PAMOK közötti szerződés értelmében az elhunyt személy orvosi rendelvényre történő,
korboncolási céllal végzett halott szállítás költsége a hozzátartozókat nem terheli, azaz az eltemetés
költségét nem növeli a szállítási díj, ha ezen céllal az alábbi vállalkozásokat veszik igénybe:
„Jószív” Temetkezési Kft. 9024 Győr, Szauter u. 12.
Memento Temetkezési Kft. 9024 Győr, Mónus Illés u. 11.
Kovács Kegyelet 2007. Bt. 9090 Pannonhalma, Mátyás Király u. 22.
B.P.É. Kegytárgy Kft. 9024 Győr, Mónus Illés u. 30.

Pitypang hírek
2011. szeptember 1-jétől beindult óvodánkban az igazi kétcsoportos óvodai élet, 52 gyerekkel, 4 óvó
nénivel 2 dadus nénivel.
A kiscsoportos gyerekek, akik 25-en vannak, az Alma csoportba járnak.
Óvónénik: Ráczné Horváth Tünde és Magyar Renáta
Dadus néni: Szammer Tiborné, Ili néni.
A 27 fős, nagy-, középső csoportos gyermekek a Körte csoportba járnak.
Óvónénik: Kovácsné Élő Rita és Kránitz Lilla,
Dadus néni: Vargáné Csapó Judit.
A gyerekeknek lehetőségük van szokásos óvodai programokon, kezdeményezéseken kívül okosító torna,
hittan és ovi-angol foglalkozásokon részt venni. Színházi, bábszínházi és bűvész előadások élményével is
gazdagodhatnak.
A falu lakóinak köszönhetően, módunkban áll minden ősszel – a nevelési programunkban is szereplő –
szőlőszüreten, kukoricatörésen is részt venni.
A gyerekek mindennapjait falubeli, Rábca-parti, határbeli sétákkal, Biciklis-nappal színesítjük. A közösen
készített rajzokkal, alkotásokkal díszítjük, színesítjük óvodánkat.
Kovácsné Élő Rita
Tagóvoda vezető

Adózási információk
Felhívjuk az érintett helyiadót fizetők figyelmét /gépjármű, - iparűzési,- és ingatlan után fizetendő
kommunálisadó/, hogy aki a 2011.évi (vagy előző évi) befizetési kötelezettségét még nem teljesítette,
kérjük, hogy mielőbb azt befizetni szíveskedjenek. Az augusztusban kiküldött csekk felhasználható, illetve
az önkormányzatnál és a helyi postán pótcsekk kérhető.
Önkormányzat

Köszönetnyilvánítás
Tisztelt Vöröskereszt és Kedves börcsi lakosok!
Gyermekeimmel együtt szeretném megköszönni azt az önzetlen segítséget és együttérzést amit férjem
betegsége és fájdalmas halála kapcsán nyújtottak családomnak.
Tisztelettel és köszönettel: Gaál Béláné és gyermekei

Eladó
Száraz fehér bab 600,- Ft/kg áron eladó!
Kugler László
Börcs, Petőfi u. 7.

