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Tárgy: Értesítés a kullancsirtásról Óbecse község területén 
 
 
 
Tisztelt cím! 
 
Értesítjük, hogy 2020. 06. 26-án és 2020. 06. 27-én 11 és 18 óra között kullancsirtási akcióra 
kerül sor Óbecse község területén. 
 
Az irtást földről, CICERON 2.0 EW deltametrin alapú vegyszerrel végzik. A vegyszer hatása 
három (3) napig tart. 
 
Felhívjuk a méhészek figyelmét arra, hogy a vegyszer mérgezően hat a méhekre, ezért be kell 
őket zárni a kaptárakba és három (3) napra legalább öt (5) kilométerre elszállítani az alább 
felsorolt területektől. 
 
Nem megfelelő időjárási viszonyok esetén az irtást elhalasztjuk, amiről a nyilvánosságot időben 
értesítjük a nyilvános tájékoztatási eszközök által. 
 
A kullancsirtást a következő helyszíneken végezzük: 
 
Helység: Óbecse 
Helyszínek: 
• a Tisza menti töltés,  
• a zsilipnél lévő töltés egészen a hídig,  
• a Fehér Hajó Szállodánál lévő sétány,  
• a Vadásznál az alsó park folytatásában lévő kis park,  
• a sportközpontnál lévő Goran park,  
• a Kemping telepnél lévő játszótér és a Kemping telep,  
• a Veljko Vlahović telep játszótere (a Rade Stanišić u. folytatásában),  
• a Kisréten levő sárga épületeknél lévő játszótér,  
• az Ivan Perišić Helyi Közösség bejárata,  
• a sörgyárnál található játszótér,  
• az újfalusi kis piacnál lévő játszótér, 
• a Gyermekorvosi rendelőnél található park,  
• a 7 SKOJ-titkár telepen lévő játszótér,  



• a Zdravko Gložanski Általános Iskolánál lévő játszótér,  
• segédfutballpálya,  
• a hídnál lévő játszótér (a J. J. Zmaj u. vége), 
• a töltés és a lóversenypálya,  
• Dudara (játszótér a Vajdasági Brigád utcánál), 
• a Nestor Džilitov telep játszótere, 
• a vasútállomás előtti hely, 
• játszótér a Sever Đurkić telepen,  
• a Calypso benzinkút mögötti játszótér,  
• az egykori Živinoprometnak által található hely. 
 
 
 
 
 
Újvidéken 
2020. 06. 16-án      Svetlana Vranjković s.k. 
        Svetlana Vranjković 
        Az igazgató operációs  
        ügyekkel megbízott munkatársa 


