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Pitypang Tagóvoda Börcs 
 

Kedves Börcsiek! 

Óvodásainkkal szeptember 30-án, pénteken, délután 5 órai kezdettel SZÜRETI FELVONULÁST 

tartunk: lovaskocsikkal, dalolva végigjárjuk a falut, néhány helyen megállunk körjátékokat játszani és a 

lelkes szülők által készített finomságokat elfogyasztani. Örülnénk, ha útközben minél többen integetnének 

nekünk! 

                                              Kis- és nagy pitypangok 

 

Zrínyi Ilona Általános Iskola Börcs 
 

Kedves Börcsiek ! 

Az idei tanévben Börcsön az iskolában több változás történt. Úgy gondoltuk tájékoztatjuk a falu lakosságát 

ezekről, ill. bepillantást nyújtunk iskolánk életébe. 

Az 1.-4. osztályban jelenleg 43 kisdiák tanul. Tanítóink: Burkus Tivadarné, Csörgits-Sik Anita, Feketéné 

Szücs Judit, Hámor Diána és Szabó Tamás. 

Célunk, hogy a fő tantárgyakat ( matematika, magyar, angol, környezetismeret ) minden osztályban külön 

tanítsuk. Ehhez a későbbiekben is ragaszkodni fogunk. A készségtárgyak oktatása részben összevonva 

történik. Kis osztálylétszámaink lehetőséget nyújtanak az egyéni bánásmódra, személyes törődésre, nagyobb 

odafigyelésre. Ezeket mindig nagyon fontosnak tartottuk és a mai rohanó világban még jobban előtérbe 

helyezzük. 

Számos tanórán kívüli programot biztosítunk a gyerekeknek ( színház, koncertek, furulya, néptánc, röplabda, 

karate ).  Közös rendezvényeink a halloween, karácsony, farsang, kék-nap, kirándulások. Több versenyre 

elvisszük tanulóinkat, ahol szép eredményeket érnek el ( szavalás, matematika, magyar ). Közösen 

megünnepeljük a népmese, a költészet napját, nemzeti ünnepeinket. Ezek közül többet az óvodásokkal együtt. 

Iskolánk környezete biztonságos, rendezett és megfelelő arra, hogy gyermekeink sokat tartózkodhassanak a 

szabadban. Óraközi szünetekben ill. délután lehetőség van kosárlabdázni, focizni, trambulinozni, csocsózni, 

pingpongozni. 

Szeretettel várunk minden leendő kisdiákot, ill. azokat a szülőket, akik szeretnék egy jó hangulatú, barátságos 

iskolába járatni gyermeküket ! 

Nyílt napunk időpontjáról az érintett szülőket levélben értesítjük. 

Üdvözlettel: Feketéné Szücs Judit 

megbiz. tagisk. vezető 

 
 

Kedve Börcsiek! 
 

A védőnői tanácsadás a közeljövőben a következőképpen alakul: 

Abda tanácsadó:       Börcs:: 

- kedd, szerda, péntek: 8:15-9:45-ig.     - tanácsadás orvossal: szerda 12:30-13:00 

          - védőnői tanácsadás: szerda 13:00-14:30 

A többi napokon a börcsi családok is felkereshetnek a tanácsadóban. 

Kovács Adrienn védőnő  Tel: 96/ 350-834 

 

Ingyenes Jóga 
 

Szerdánként 17:30-tól ingyenes jóga edzésre van lehetőség az IKSZT nagytermében. Minden érdeklődőt 

szeretettel várunk. 
 



Sakkoktatás 
 

Ismét indul a börcsi sakkiskola. Szeretettel várjuk régi és új sakkozóinkat. A foglalkozások előreláthatólag 

csütörtökön lesznek délután. Jelentkezni az IKSZT-ben lehet. 

 

Minden csütörtök délután 16.00-tól gyermeke számára SAKK oktatást tart a Tornádó SAKK Egyesület. 

A társasjáték mint az értelemfejlesztő szabályjátékok egyik fajtája rengeteg olyan lehetőséget rejt magában, 

amely a gyermek gondolkodását észrevétlenül, játékos formában gazdagítja. A sakk az egyik olyan játék, 

amely komplexen fejleszti a gyermek személyiségét. A sakk szabályainak tanulása közben bővül emlékezete, 

szókincse, megkülönbözteti a bábukat és nevet rendel melléjük, megismeri tulajdonságaikat: melyik hogyan 

léphet, hogyan üthet, illetve megtanul síkban tájékozódni, ami nagyon fontos, hiszen az iskolai munka is 

füzetek, könyvek világában zajlik. Megismeri a mátrixot: a sor és oszlop fogalmát, egyezteti a bábuk helyét. 

Eligazodik a táblán, ha azt hallja, hogy „huszár lép a c3-ra”, mivel megtanulja a számokat, betűket is. 

Mindeközben egy sor már tárolt információt mozgósít és kombinál össze, és idegrendszerében a sejtek közti 

kapcsolatok száma sokszorozódik. Ezeket a kapcsolatokat fogja felhasználni mindenfajta tanulása során! Ezért 

a sakk transzferhatása igen jelentős. 

A részletekről bővebb felvilágosítást az IKSZT-ben lehet kérni. 

 
 

FELHÍVÁS!!! 
 

Kedves Börcsiek, 

a könyvtárban a könyvek kölcsönzésének ideje 1 hónap. Akinél több mint egy hónapja van kint könyv, kérjük 

nyitvatartási időben hozza vissza. 

           Köszönjük szépen! 

 

 

Kedves  Börcsiek! 
 

Megnyitotta a 2016-2017-es évet a börcsi asszonytorna csapata. A torna hétfőn és szerdán 18:30-19:30-ig tart. 

Akinek kedve van csatlakozni hozzájuk, szeretettel várják. A torna ingyenes. 
 
 

Véradás 
 

Községünkben 2016. szeptember 29-én csütörtökön 16-19 óráig kiszállásos véradást szervezünk, melyre 

szeretettel hívjuk és várjuk az önzetlenül segíteni szándékozó lakosokat. 

Az elmúlt években sajnos megyénkben is jelentősen csökkent a véradók száma, ezért ezúton is szeretnénk 

Önöket is megszólítani, és kérni, amennyiben egészségesek, s bátorságot éreznek, hogy 10 percre karjukat 

nyújtsák jöjjenek el az IKSZT-be, hisz ezzel a gesztussal 3 betegen segíthetnek! 

A vér, a vérkészítmény számtalan műtét elengedhetetlen része, számos gyógyszer alkotó eleme, mely 

tudomány mai állása szerint nem állítható elő mesterséges úton. 

A vér levételét előzetes orvosi vizsgálat előzi meg, -amely megfelel egy szűrővizsgálatnak- ezért kérnénk, 

hogy a megjelentek hozzák magukkal lakcím-és TAJ kártyájukat. 

Utána szeretettel várjuk Önöket egy pár virslire, frissítő italra az elvesztett folyadék pótlása érdekében és a 

www.udulnijo.hu oldal jóvoltából egy 10.000 Ft értékű utalványt is kapnak a résztvevők! 

Vöröskereszt helyi szervezete 

Dűlők, rétek ….. 
 

Kedves Börcsiek!  

Nagyon nagy szeretettel hívjuk a kedves lakosságot 2016. október 3-án, 15.00 órai kezdettel, Dr. Kőrösi 

Erzsébet dűlő nevek és földrajzi nevek régi elnevezéseiről tartandó előadásra. Részletesen ki fog térni a börcsi 

önkormányzati hivatal oldalfalára, a közelmúltban kihelyezett térképre is, melyen Börcs kül- és belterületének 

régi elnevezései láthatóak. Helyszín: IKSZT nagyterme. A program ingyenes.  

 

Garázsvásár 
 

Idei utolsó garázsvásárunkat, 2016. október 16-án 10-15 óráig tartjuk. Jelentkezni lehet: Sándorné Giczi 

Kláránál a 06-20/222-22584-es telefonszámon, vagy Inotai Zoltánné Terikénél a 06-30/383-0555-ös 

telefonszámon. 

http://www.udulnijo.hu/


 
 

Ruhagyűjtés!!! 
 

A Rábca Menti Községek Önkormányzatainak Család- és Gyermekjóléti Szolgálata RUHAGYŰJTÉST 

szervez 2016. október 10-29. között  Börcsön az IKSZT, Civilház épületében. 

Kérjük, hogy tiszta, jó állapotú, még használható gyermek és felnőtt ruhákat szíveskedjenek hozni. Várunk 

még használható háztartási gépeket (mosógép, centrifuga...) és jó állapotú játékokat, könyveket! 

RUHABÖRZE 2016. november 3-án, kedden 9.00-12.00 és 15.00-18.00 között az IKSZT, Civilház 

nagytermében. A ruhabörze ingyenes. Érdeklődni: 20/501-5556, 20/240-2406 lehet. 

 
 
 

Előadás 
 

Bólya Péter barlangász előadást tart 2016. november 4-én, 17.15-kor az IKSZT nagyteremében. A részvétel 

ingyenes. Várunk szeretettel mindenki, akit érdekel ez az izgalmas földalatti világ. 
 

 

Kerekítő 
 

2016. november 14-én 10.00 órakor Kerekítő foglalkozás lesz az IKSZT nagytermében. A részvétel 

ingyenes.  

 

Jótékonysági vásár 
2016. november 19-én (szombat) az IKSZT-ben jótékonysági vásárt tartunk 15.00 órától.  
A vásár bevételéből az iskolának, óvodának, valamint rászoruló családoknak szeretnénk segíteni, hogy szebbé 

tegyük számukra a közelgő ünnepeket. 

A vásár kínálata az eddigi években rendkívül színes volt: 

 házi sütemények, 

 pékáruk, 

 zöldségfélék, 

 házi lekvárok, 

 befőttek, 

 savanyúságok, 

 tisztítószerek, 

 karácsonyi kellékek, kiegészítők, 

 kozmetikumok, 

 és még sok minden más. 

Szívesen várunk felajánlásokat, ötleteket, kézimunkákat, bármit, ami itt felkínálható! 

Amennyiben vásárlóként szeretne segíteni, várjuk a fenti időpontban az IKSZT-be !! 

 

     Köszönettel: a szervezők 

Óvodás Móka Töreky Zsuzsival 

2016. november 25. (péntek) 17.00 óra IKSZT nagyterem. A programon való részt vétel ingyenes, de 

előzetes bejelentkezés szükséges, amelyet az IKSZT  facebook oldalán, vagy személyesen lehet megtenni. A 

program mellett süti vásár lesz, amelyről bővebben a későbbiekben adnak a szervezők tájékoztatást. 

 

Köszönet 

A Börcs Községi Sportegyesület köszönetét fejezi ki Nagy Lajos Attilának és családjának a sportkör 

labdarúgó utánpótlásnak nyújtott támogatásért.  

Köszönettel: Börcs KSC vezetősége 



Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 
 

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai, László Brigitta és Simon Tímea családsegítők az elmúlt 

hetekben Börcsön az iskolai és óvodai szülői értekezleteken tájékoztatót tartottak a szolgálat munkájáról.  

 

Feladataik, szolgáltatásaik: 
- Szociális, életvezetési, mentálhigiénés és családban jelentkező problémák, konfliktusok, valamint 

krízishelyzetek felismerésének és megszüntetésének segítése  

- Hivatalos ügyek intézésének segítése 

- Információ a szociális, társadalombiztosítási és családtámogatási ellátásokról, az azokhoz való hozzájutás 

módjáról 

- Közüzemi hátralékkal, anyagi gondokkal küzdők számára tájékoztatás a pénzbeli, természetbeni 

ellátásokról 

- Közösségi programok szervezése, csoportok működtetése 

- Adományok gyűjtése, továbbítása 

- Közvetítés pszichológiai és jogi tanácsadásra 

 

A fent sorolt szolgáltatások igénybevétele önkéntes alapon működik, és ingyenes. 

 

További feladataik a gyermekvédelmi törvény alapján a kiskorúak veszélyeztetettségének megszüntetése. 

 

A szülői értekezleteken szó esett még a jelzési kötelezettségről, mely alapján a  jelzőrendszeri tagoknak 

(óvoda, iskola, védőnő, háziorvos, kórházi orvos, rendőrség, pártfogói felügyelő, bíróság, ügyészség, jegyző, 

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat stb.) a törvényi előírások szerint írásban jelezniük kell, ha gyermek 

veszélyeztetettségét észlelik (pl.: éhezés, fizikai, szexuális és pszichés bántalmazás a családon belül, felügyelet 

nélküliség, elhanyagolás, gondozatlanság, nem megfelelő lakáskörülmények).  

 

Elérhetőségek: László Brigitta családsegítő 20/501-5556 

Ügyfélfogadás: Börcs -  Önkormányzati Hivatal     Kedd: 8-tól 10-ig       Csütörtök: 13-tól 15-ig 

 

Ingyenes számítógépes képzés 
 
 

Heti 3 alkalommal 4 órás képzés 5 héten keresztül. Számítógépek, tabletek, okostelefonok segítségével 

internet használat megismerése 

Kik jelentkezhetnek? 

- 25 év alattiak illetve pályakezdő fiatalok, akik tankötelezettségüket teljesítették,  közép és felsőfokú 

intézménnyel hallgatói jogviszonyban nem állnak, 

- alacsony iskolai végzettségűek (ált. iskola), és szakképesítéssel nem rendelkeznek, 

- munkanélküliek, 

- közmunkások, 

- rendszeres jövedelemmel nem rendelkezők, 

- 50 év felettiek (korlátozás nélkül), 

- nyugdíjasok, 

- gyes-ről, gyed-ről, gyet-ről, ápolási díjról visszatérők, 

- egy vagy több eltartottal egyedül élő felnőtt, 

- megváltozott munkaképességűek, 

- etnikai kisebbséghez tartozó személyek. 

 

Ajándék 7”-os tablet a programot befejezők részére. 

 

Keresünk a tanfolyam vezetéséhez a következő végzettséggel rendelkező személyt. 

Végzettség: felsőfokú, Szakképzettség: informatika vagy számítástechnika tanári képzettség, vagy felsőfokú 

informatikai képzettség. Bérezés, megbízási díjjal. 

 

Babatabló 
 

A posta, és az orvosi rendelő előterében várjuk a babatablóra a gyermekek fényképét névvel és születési évvel 

megjelölve az ikszt.borcs@gmail.com e-mail címre. Kérjük, hogy a mérete 1 MB-nál ne legyen kisebb, a 

fénykép minőségi felbontása miatt. 

 

mailto:ikszt.borcs@gmail.com


 


