2012. december

Börcsi Hírmondó

Falukarácsony 2012.
Az Őszi Napsugár Nyugdíjas Egyesület, a Börcsi Faluvédő és Művelődő Egyesület, a helyi
Vöröskereszt szervezete, az Iskola, az Óvoda, valamint az Önkormányzat közös szervezésében idén is
megrendezésre kerül a közös karácsonyi ünnepségünk.
A Falu Karácsonyfáját 2012. december 16-án vasárnap 15.00 órakor
Az IKSZT (Erzsébet tér 3.) előtti téren egy kedves kis ünnepség keretében tervezzük feldíszíteni.
Köszönettel vennénk mindenkitől, akinek lehetősége van rá, ha az ünnepségre egy apró díszt, szalagot, vagy
bármely olyan ajándékot hozna, amivel szebbé, barátságosabbá, ünnepélyesebbé tehetjük
„mindannyiunk karácsonyfáját”.
Közvetlenül az ünnepi műsor és a fenyőfa feldíszítése után a Pitypang óvoda apróságai betlehemes
műsorukkal, a Győri Pedagógus Énekkar pedig ünnepi koncerttel vár minden kedves érdeklődőt a rk.
templomba.
A templomi rendezvényeket követően a nagymamák és nagypapák, a vöröskeresztesek és a fiatalok
mindenkit sok szeretettel várnak egy baráti beszélgetésre, melyhez a forró tea, a forralt bor, a sütemények és
a sült gesztenye immáron elengedhetetlen. Azt gondoljuk, a rendezvényünk még családiasabbá válna, ha a
vendégeink a saját maguk által sütött süteményekkel színesítenék a kínálatot. Ha valaki a forralt bor legfőbb
alapanyagához is hozzá tud járulni, azt szintén köszönettel vesszük.
A szervezők bíznak benne, hogy minél többen elfogadják invitálásukat és gyermekeiket, unokáikat
magukkal hozva az iskolában közösen hangolódhatunk a „kisjézus” születésére.
A tervezhetőség miatt tisztelettel kérjük mindazokat, akik borral szeretnének hozzájárulni az ünnephez, hogy
felajánlásukat legkésőbb csütörtök délután 16.00 óráig szíveskedjenek a hivatalba eljuttatni. Köszönjük!!!!
Szervezők.

Nemzetközi Betlehemes Találkozó
A mostani hétvégén rendezik Győrött a Bartók Béla Megyei Művelődési Központban az V. Nemzetközi
Betlehemes Találkozót. A korábbi évekhez hasonlóan a Börcsi Faluvédő és Művelődő Egyesület idén is
ingyenes szálláslehetőséggel támogatja a rendezvényt. Ebben az esztendőben Pécs mellől és Délvidékről
érkezik hozzánk csoport.
Szállóvendégeink, december 09-én délelőtt negyed tízkor a római katolikus templomban tartandó
szentmise előtt betlehemes játékkal kedveskednek nekünk, minden kedves érdeklődőt sok szeretettel
várnak műsorukkal.

Közmeghallgatás 2012.
Tisztelettel értesítjük községünk minden érdeklődő lakosát, hogy Önkormányzatunk a
2012. évi közmeghallgatás időpontját 2012. december 10-én hétfő 17,00 órára
tűzte ki. A közmeghallgatás keretében lehetőség nyílik arra, hogy bárki kérdéseket tegyen fel a község
ügyeivel, fejlesztési elképzelésekkel, a folyamatban lévő változásokkal, ill. más egyebekkel kapcsolatosan.
Tisztelettel arra kérjük és biztatunk mindenkit, hogy kérdéseivel, javaslataival, esetlegesen kritikájával
segítse a Képviselő-testület munkáját.
A közmeghallgatás helye az Önkormányzati Hivatal tanácsterme.
Önkormányzat

BURSA HUNGARICA
A „Bursa Hungarica felsőoktatási szociális önkormányzati ösztöndíjpályázat 2013. évi fordulójára a
megadott határidőig településünkön 4 fő nyújtott be „A” típusú pályázatot.
Figyelemmel a pályázók szociális helyzetére, Képviselő-testületünk úgy döntött, hogy mind a négy pályázót
támogatja. A támogatások összege havi 4.000,- Ft személyenként.

Pitypang hírek
Az Óvodai Karácsonyi ünnepség és a só szoba avatása 2012.december 20-án, csütörtökön délután 5
órakor kerül megrendezésre, melyre szeretettel várunk minden kedves anyukát, apukát, nagymamát,
nagypapát és érdeklődő Börcsi lakost.
Szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik bármilyen módon hozzájárultak a só szoba
létrejöttéhez. Köszönjük Bekő Imrének, Csonka Tibornak, Farkas Lászlónak, Fehér Róbertnek, Kollár
Zsófinak, Kocsis Lászlónak, Sándor Lászlónak, Széll Norbertnek, Tengelics Szilárdnak, Vaszari Andrásnak,
a Börcs Fejlődéséért Alapítványnak, az Őszi Napsugár Nyugdíjas Egyesület tagjainak, az Iskolai Szülői
Munkaközösség tagjainak, akik minden Börcsi iskolás nevében vásároltak 1-1 só tégla jegyet, valamint
minden kedves falubelinek, aki vásárolt só tégla jegyet.

Iskolai hírek
Iskolánk életéből
A félév folyamán több versenyen voltak gyermekeink. Most is sok díjnak örvendhetünk. Kiemelkedően
szerepeltek az alábbi tanulóink.
Ki mit tud? Abdán 41 fő részvételével
Versmondás: 1. helyezett: Szalai Fanni
2. oszt.
2. helyezett: Farkas Lilla
1. oszt.
3.helyezett: Gombkötő Melani 2. oszt.
3. helyezett: Varga Szabolcs
4. oszt.
különdíjasok:
Puskás Zsuzsanna
1. oszt.
Pungor Petra
1. oszt.
Farkas Anna
3. oszt.
Színjátszás: 1. helyezett: 4. osztály:
Csonka Szabolcs, Gyurós Noémi, Horváth Eszter, Kovács Kinga, Kozma Péter, Meszlényi
Diána,
Nagy Sára, Papp Dóra, Pungor Ramóna, Szabó Kármen, Tóti Tímea, Varga Szabolcs
1. helyezett: 2. osztály:
Berecz Levente, Dékány Zsolt, Gombkötő Melani, Győrig Boglárka, Jákli Vivien,
Kovács Jázmin, Kulcsár Balázs, Nádasi Benjamin, Plangenauer Elizabet, Szalai Fanni
Furulya:
1. helyezett: Nagy Sára 4. oszt.
Szilbek Fanni 3. oszt.
Ének:
2. helyezett: Szilbek Fanni 3. oszt.
Bék Lilla
3. oszt.
Farkas Anna 3. oszt.
Tánc:
különdíj:
Szilbek Fanni 3. oszt.
Dombi Vivien 3. oszt.
Nyelvtan, helyesírás, olvasás verseny Öttevényen: 8 fő részvételével.
Olvasás verseny:
2. helyezett: Puskás Tamás 3. oszt.
3. helyezett: Szilbek Fanni 3. oszt.
Nyelvtan, helyesírás 2. helyezett: Nádasi Benjámin
2. oszt.
Szavalóverseny Győrzámolyon: 9 fő részvételével.
3. helyezett: Puskás Tamás

3. oszt.

Tanulmányi verseny Nyúlon: 7 fő részvételével.
Mesemondás:
1. helyezett: Puskás Tamás

3. oszt.

Versmondás:

különdíj:

Puskás Tamás
3. oszt.
Pungor Petra
3.oszt
Szépírás:
3. helyezett: Gyurós Noémi
4. oszt.
Városi Meseismerő Verseny: 4 fő részvételével: Meszlényi Diána, Nagy Sára, Pungor Ramóna, Szabó
Kármen
37 csapat közül 10. helyen végeztek.
Gratulálunk versenyzőinknek! Örülünk, hogy öregbítették iskolánk hírnevét.
Iskolánk tanulói közül 18 fő vett részt a hagyományos Lovas Világkupán Budapesten a Sportarénában.
Karácsonyi ünnepségünket dec. 19-én szerdán 17:30 órakor tartjuk, melyre szeretettel várjuk az
érdeklődőket.

Őszi Napsugár Nyugdíjas Egyesület
Tisztelettel invitáljuk községünk minden szép korú lakóját, hogy csatlakozzon Egyesületünkhöz. Vegyen
részt a Nyugdíjas Klubunk mindennapi életében, községünk különböző rendezvényein.
Amennyiben, úgy érzi szeretne csatlakozni hozzánk, vagy csak éppen bepillantana az egyesület életébe,
kérjük bátran keresse a „Postás Rózsikát”, vagy hívjon bennünket a 30-4109-694-es mobilszámon.
Őszi Napsugár Nyugdíjas Egyesület
Vezetősége

Egyházközségi gondolatok
Felhívjuk a kedves hívek figyelmét arra, hogy már csak 3 hét van hátra a 2012-es évből.
Akik még az un. egyházi adójukat eddig nem fizették meg, szíveskedjenek azt megtenni. Sajnálatos, de már
az idén sem volt hivatalos-házhoz menő-pénzbeszedőnk, ezért befizetni csak a templomban lehet Szekendy
Bélánál a szentmise előtt és után.
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik bármilyen módon, virággal, munkájukkal, pénzzel,
szervezéssel hozzájárultak ünnepeink és hétköznapjaink szebbé tételéhez.
Kegyelemteljes karácsonyi ünnepeket kíván a börcsi Katolikus Egyházközség!

Mi is az, az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér (IKSZT)
Az IKSZT feladata, hogy változatos információs és közösségi szolgáltatásokat nyújtson. Legfontosabb
funkciója, hogy kiszolgálja a lakosokat, fiatalokat, elsősorban közösségi programok szervezésével, de helyet
ad más jellegű rendezvényeknek is. Segíti a helyi lakosok és vállalkozások információhoz jutását.
Az IKSZT-ben helyet kapott:
- Teleház, ahol nyomtatásra, fénymásolásra, spirálozásra, scannelésre, számítógép-internet használatra
van lehetőség.
- Ifjúsági klub: ahol csocsó asztal, x-box játék kinecttel és társasjátékok várják a gyerekeket
- Civil Iroda,
- Multifunkciós közösségi tér, amelyek családi, közösségi rendezvények lebonyolítására alkalmas
- Könyvtár, amely a hét minden napján a nyitva tartási időben rendelkezésre áll a falu lakói és minden
érdeklődő számára. A következő linken tájékozódhatnak, hogy milyen könyvek találhatóak a
könyvtárban http://borcs.nanlib.hu Valamint megtalálhatóak nálunk német nyelvű könyvek is.
Decemberi programjaink:
December 9. Alkotódélután: Karácsonyi díszek készítése 15 órától
December 12. Kötés - horgolás szakkör 18.30 tól
December 16. Falukarácsony 15 órától
December 20. Baba-mama klub 9.30-tól
Elkészült a honlapunk, melyen minden információt, programot megtalál: www.ikszt-borcs.webnode.hu

Nyitva tartás:
Hétfő- Kedd- Csütörtök: 9.00-12.00, 15.00-18.00
Szerda- Péntek: 12.00-18.00
Szombat: 14.00-20.00 (A hónap minden első hétvégéjén: 15.00-21.00)
Vasárnap: 13.30-19.30
Bármilyen ötletet, tanácsot, véleményt szívesen fogadunk.

Önkormányzati felhívás
Felhívjuk az érintett lakosság figyelmét /gépjármű, - iparűzési, - és az ingatlan után fizetendő
kommunálisadót fizetők/, hogy aki szeptember 15-ig a pótlékmentes fizetési határidőig a befizetési
kötelezettségét még nem teljesítette, kérjük, hogy mielőbb azt befizetni szíveskedjenek. Az augusztusban
kiküldött csekk felhasználható, illetve az önkormányzatnál és a helyi Postán kérhető.
Önkormányzat
Kommunális hulladékok
Tisztelt Abdai, Börcsi, Ikrényi Lakosok!
Abda külterületén magánkézben lévő ingatlanon építkezésből, udvarrendezésből származó töltőföld
térítésmentes elhelyezésére van lehetőség töltési, tereprendezési célból.
Ugyanezen az ingatlanon komposzt készítése céljából kerti hulladék, falevél, ágnyesedék, fűnyírási
melléktermék és szerves anyag térítés mentesen elhelyezhető.
Időpont egyeztetés és a részletek megbeszélése céljából kérem keressék:
Filátz Norbertet a 06-30-331-65-61-es telefonszámon

Köszönetnyilvánítás
Szeretnénk köszönetet mondani Börcs azon lakosainak, akik hozzájárultak – nem kis mértékben – hogy
lányunk és testvérem Kiss Henrietta (Börcs Rákóczi utcai lakos) háza rövid idő alatt felépülhetett.
Köszönet továbbá mindazoknak, akik betegségében, ill. felépülésében segítették, mellette álltak.
Külön köszönetünket fejezzük ki Sárdi Lajosnak és családjának!
Önzetlen segítségüket köszönjük: édesanyja, édesapja és testvére

Vidanet – kábeltévé
Sajnálatos módon arról kell tájékoztatnunk minden kedves ügyfelünket, hogy rajtunk kívül álló okok miatt
Börcs község kábeltelevíziós hálózatának átépítését, a tervezett fejlesztéseket ebben az évben nem tudjuk
befejezni. Az engedélyezési eljárás egy sajnálatos haláleset, ill. az azt követő hagyatéki eljárás miatt jelentős
késedelmet szenvedett.
A felmerült problémák miatt a hálózatépítési munkálatokat csak 2013. év tavaszán tudjuk újrakezdeni, ill.
befejezni.
Természetesen addig is elérhető a jelenlegi kábeltelevízió, internet és telefon kínálat, az ígért győri portfólió
pedig a hálózat teljes kiépítése után, jövő tavaszra várható.
Türelmüket és megértésüket kérve kívánunk mindenkinek BÉKÉS BOLDOG 2013. ESZTENDŐT
Vidanet csapata

