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FCA-KP-1-2022/4-000399
A Magyar Falu Program Falusi Civil Alap keretében
„civil közösségi tevékenységek és feltételeinek
támogatása” (2022.)
Börcsi Faluszépítő és Kulturális Egyesület
Örökségünk, Fiatalságunk, BÖRCSi Történetek közösségi nap egy Magyar Faluban
Civil szervezetek programszervezési támogatása
1 988 185 Ft, azaz egymilliókilencszáznyolcvannyolcezer-száznyolcvanöt forint
100 %
vissza nem térítendő támogatás

A Börcsi Faluszépítő és Kulturális Egyesület 2019.03.23 óta sokszínű és aktív közösségi
szerepet tölt be Börcs településen. Fiatal és idősebb tagjaink is atkív résztvevői az egyesület
mindennapi tevékenységének, falunkban, ahol számos színtéren jelen vagyunk, megannyi
értéket alkottunk az elmúlt években, mindig nagy hangsúlyt szentelve a helyi értékeknek, azok
megőrzésének és a lakókörnyezet, életminőség növelésére. Közösségi napunk keretében
pontosan azokat a közösségépítő és fejlesztő tevékenységeket valósítjuk meg, melyeket a
rohanó napok keretében is teszünk, de a rendezvény nap keretében koncentráltan juthat el
mindez a falu közösségéhez. Hagyományainkat, tradícióinkat helyi tagjaink mutatják be,
tehetséges fiataljaink és időseink is több témában mutatkonak be, kézművességtől, a helyi
történetmesélésen át. A településszépítési munkálataink során is sok új dolog született a
faluban, melyeket örömmel mutatjuk be egy közös séta keretében a helyi családoknak,
mindeközben helyi örökségeink emlékeire is kitérve. A közösségi nap fénypontja a Piknik Mozi
szabadtéri rendezvényünk, mely mint kultúrális rendezvényként, a maga színvonalával, új innovatív programként épül be a helyi közösségfejlesztésbe, sokoldalőan elősegítve a
korosztályok integrálását, a családok, gyerekek, időseink, fiatalok közös szórakozását, közös
beszélgetését. A szabadtéri rendezvény keretei között a filmről közös beszélgetést is tartunk,
melynek kiválasztását a helyiekre bízzuk, így szavazást tartunk erről a településen, mellyel
szintén a helyi közösségek összekapcsolódását segítjük elő. A Piknik Mozi méltó eleme lesz
megújult faluképünknek is, melynek keretei között így most egy modern technológia által adott
kultúrális élményt ajándékozunk a településünk minden korosztályának. Mivel rendkívül fontos
számunkra az értékteremtés is, a településről egy imázsfilm is születhet végre, melyben a helyi
közösségi terek, a falukép, helyi élettér is megjelenik, bemutatkozhat.
Köszönjük támogatóinknak a segítséget:

