2011. december

Börcsi Hírmondó
Falukarácsony 2011.
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 2011. december 18-án vasárnap 15,00 órakor
a TELEHÁZ 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. templomban.
A templomi rendezvényeket követően a nagymamák és nagypapák, a vöröskeresztesek és a fiatalok mindenkit sok szeretettel
várnak egy baráti beszélgetésre, melyhez forró tea, a forralt bor, a sütemények és a sült gesztenye immáron elengedhetetlen kellék
lett. 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 közösen
hangolódhatunk a „kisjézus” születésére.
Szervezők.

Nemzetközi Betlehemes Találkozó
Az előttünk lévő hétvégén rendezik Győrött, a Bartók Béla Megyei Művelődési Központban a IV. Nemzetközi Betlehemes
Találkozót. A Börcsi Faluvédő és Művelődő Egyesület évek óta támogatja a rendezvényt azzal, hogy a határon túlról érkező
csoportoknak ingyenes szálláslehetőséget biztosít az Erdei Iskolában.
Ebben az esztendőben a Felvidéki Gímesi Alapiskola Hagyományőrző Csoportja lesz a vendégünk, akik december 11-én,
vasárnap délelőtt a szentmise előtt, negyed tízkor a helyi rk. templomban is bemutatják műsorukat.
A helyi Egyházközség és a Felvidéki vendégeink sok szeretettel várnak minden kedves érdeklődőt a rendezvényre.

Közmeghallgatás 2011.
Tisztelettel értesítünk minden érdeklődőt, hogy Önkormányzatunk a
2011. évi közmeghallgatás időpontját december 12-én 17,00 órára
tűzte ki. A közmeghallgatás keretében lehetőség nyílik arra, hogy bárki kérdéseket tegyen fel a község ügyével, fejlesztési és
egyéb lehetőségeivel kapcsolatosan.
Tisztelettel arra bíztatunk mindenkit, hogy éljen a lehetőséggel és hozzászólásával, javaslatával, adott esetben kritikájával segítse
az Önkormányzat könnyűnek nem ígérkező 2012. évi munkáját.
A rendezvény helyszíne az Önkormányzati Hivatal nagyterme.
Önkormányzat

BURSA HUNGARICA
A „BURSA HUNGARICA” felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulójára településünkön
- „A” típusú pályázatot 7 pályázó nyújtott be.
- „B” típusú pályázatot nem nyújtott be senki.
A határidőre megküldött pályázatokat a Képviselő-testületünk 2011. november 28-án megtartott testületi ülésén bírálta el.
Figyelemmel a pályázók anyagi, szociális helyzetére, valamint az Önkormányzat jelen célra rendelkezésre álló pénzügyi
lehetőségére, a Képviselő-testület az alábbi döntést hozta.

6 pályázót tudott támogatni, összesen 20.000,- Ft/hó összeggel. Így a 2012-es költségvetésből a 6 A típusú pályázó, és a korábbi 1
fő B típusú pályázó összesen 230.000,- Ft-ban részesül.
Egy pályázót - az anyagi lehetőségek szűkössége miatt -, sajnálatos módon nem tudott támogatni az Önkormányzat.
Rácz Róbert
polgármester

Pitypang Hírek:


Szeretnénk megköszönni a szülők és a falu lakóinak aktív részvételét óvodánk 1. papírgyűjtésében. Az összegyűjtött
papírmennyiség 1880 kg lett, amiért 28. 200 Ft-ot kaptunk. Ezzel az összeggel nagyban támogatták az „angyalkák” munkáját.
Reméljük tavasszal is számíthatunk közreműködésükre.



Kedves Nénik és Bácsik!
Akiknél van otthon feleslegessé vált játék –elsősorban jármű és baba- szívesen elfogadnánk, mert ezek Nálunk
„fogyóeszköznek” számítanak.



Ebben az évben két alkalommal is megcsodálhatják nagy-középső csoportos gyermekeink előadásában a Betlehemes játékot.
2011. december 18-án, vasárnap délután ½ 4-kor a helyi katolikus templomban és december 20-án, kedden délután 5 órakor
az óvoda aulájában, ahol már a kiscsoportosok is megemlékeznek az ünnepről.



A Börcs Fejlődéséért Alapítványtól 250.000 Ft-ot kaptunk a SÓSZOBÁNK kialakításához –amit, ha elkészül nem csak a
mostani, hanem a régi és leendő kis Pitypangok is használhatnak.
Ezúton is köszönjük azoknak, akik támogatták adójuk 1%-ával az Alapítványt. Sajnos ez a pénz még nem lesz elég. Kérjük
Önöket, továbbra is segítsenek bennünket, hogy álmunkat minél előbb megvalósíthassuk. 2012 februárjától az óvodában
„SÓTÉGLA-JEGY”-eket árusítunk -700 Ft/db áron, mivel valójában ennyibe kerül 1 darab himalájai sótégla - amivel
falunk minden lakója hozzájárulhat gyermekeink egészségének megőrzéséhez.
Kis és Nagy Pitypangok

Iskolánk életéről
Mozgalmasan telnek napjaink, főbb eseményeink a következők voltak:
Október: az idősek napján verssel, furulyázással kedveskedtünk a nagymamáknak, nagypapáknak.
November: Öttevényen a körzeti tanulmányi versenyen dobogós helyeket értünk el.
1. Szilbek Fanni 2.oszt.
2.Puskás Tamás 2. oszt.
3. Gunyhó Bianka 4. oszt.
Abdán, a három iskolának meghirdetett Ki mit tud-on ugyancsak jól szerepeltünk, kategóriánként a főbb díjakat mi hoztuk el. A
szereplők felét is mi tettük ki. Dicséretes, hogy 47 diákunk közül 43-an neveztek a versenyre.
Eredményeink:
Egyéni ének: 1.hely Farkas Anna 2.oszt.
Csoportos ének: 1. Inotai Réka és Szilbek Fanni 2. osztályosok
Különdíj: Szokoly-Angyal Armand
Versmondás: Farkas Anna 2.oszt.
Hangszeres előadás/ furulya/: 1. / hat fős csapat/Farkas Anna, Puskás Tamás, Szilbek Fanni, Nagy Sára, Papp Dóra, Gunyhó
Bianka, Ivánkovits Bence
Színjátszás: 1. hely
Vásárfia
2-3.szt.
19fő
2. hely
Hapci király
4.oszt
12 fő
Ivánkovits Bence különdíjat kapott a jó alakításért
3.hely
Sün Balázs
1.oszt.
12 fő
Köszönetünket fejezzük ki azoknak a támogatóknak, akik a Börcs Fejlődéséért Alapítványba utalták adójuk 1%-át, hiszen a közel
200ezer Ft-ot néptáncos ruhák varratására tudtuk fordítani.
December: 10-én láthatják lelkes néptáncosainkat a Győri BBMMK-ban ahol 18 órától a Betlehemes találkozón vesznek részt.
21-én 18 órakor kezdődik az iskolai karácsonyi ünnepélyünk, amire szeretettel várjuk a falu lakóit!
Nagy Ambrusné /tagiskola vezető/

Önkormányzati rendeletek
Régóta probléma a településünkön, hogy az őszi időszakban sokan és sokféle képen próbálnak meg megszabadulni a lehullott
avartól és egyéb kerti hulladékoktól. A nyílt téri égetés bizonyos időjárási viszonyok, ill. az égetett anyag nem megfelelő
nedvességtartalma esetén egyrészt szennyezi a környezetet, másrészt rendkívül sok kellemetlenséget tud okozni a környéken
lakóknak. Önkormányzati Képviselő-testületünk részben a fenti tényekből kiindulva, részben pedig törvényi
kötelezettségének eleget téve a 16/2011. (X.26.) sz. rendeletével szabályozta az avar és kerti hulladékok nyílt téri égetését,
valamint a háztartási tevékenységgel okozott levegőszennyezést.
A hatályos rendeletünk értelmében az avart és az egyéb kerti hulladékot elsősorban komposztálni kell.

Amennyiben annak komposztálása nem oldható meg, akkor annak égetése száraz állapotban, a környezet és a környéken élők
lehető legkisebb zavarásával, kizárólag szerdai és pénteki napokon 16,00 és 19,00 óra, míg szombati napokon 9,00 és 19,00
óra közötti időszakban az alábbi kikötésekkel megengedett:
Tilos az égetés:
- ünnepnapokon
- egészségügyi,- gyermek,- és kulturális intézmények, sportlétesítmények valamint hivatalok 100 m-es körzetében
azok nyitvatartási idejében
- erősen ködös, párás és szeles időben
- hatóságilag elrendelt általános tűzgyújtási tilalom idején
- közterületen
- füstköd riadó elrendelése idején
A meghatározott időszakon kívüli égetés csak rendkívüli esetben, külön engedély alapján lehetséges!
A részletes szabályozás az Önkormányzat hirdetőtábláján és a község honlapján megtekinthető!
Felhívjuk minden érintett figyelmét, hogy a szabályozás be nem tartása, ötvenezer Ft-ig terjedő szabálysértési bírsággal
szankcionálható.
Önkormányzatunk módosította a helyi címer és zászló használatáról szóló rendeletét. Az új szabályozás értelmében a
község hivatalos zászlói átkerültek az újonnan kialakított faluközponti területre, ill. bevezetésre került az úgynevezett
„babazászló”.
Ezen szabályozás alapján minden Börcsi lakóhellyel rendelkező szülő gyermekének megszületése örömére - a születéstől
számított egy hétre - felvonásra kerül a gyermek nemétől függően – a kék, ill. rózsaszín alapon, csőrében pólyás babát hozó
gólyát ábrázoló zászló.
Reméljük, hogy sokszor fel kell vonnunk a zászlókat…….
Önkormányzatunk az elmúlt esztendőkben folyamatosan sok-sok energiát és anyagi forrást biztosított a település
közterületeinek, temetőjének és intézményeinek felújítására és folyamatos fenntartására. Bízunk benne, hogy községünk lakói
a kialakított lakókörnyezetünkkel elégedettek, talán még büszkék is. A továbbiakban is arra szeretnénk törekedni, hogy az itt
élő és az ide látogató emberek jó érzéssel nézhessenek körül.
Sajnos az elmúlt időszakban bekövetkezett rendkívül kedvezőtlen gazdasági változások nagy mértékben megnehezítik az
önkormányzatok ezen irányú feladatteljesítését. A formálódó változások, ha lehet még szomorúbb jövőképet festenek az
önkormányzatok számára.
Az állam kénytelen rákényszeríteni az önkormányzatokat a minél hatékonyabb, költségtakarékosabb, ésszerűbb
gazdálkodásra. Ez nem baj, sőt hosszú távon jó is lehet, de sajnos rövid távon, fájni is tud. Minden önkormányzat kénytelen
számba venni egyrészt a lehetséges kiadáscsökkentő, másrészt a bevételt növelő intézkedéseit.
Ezen folyamat részeként Önkormányzatunk megvizsgálta a 2004-ben bevezetett, és azóta változatlan összegű kommunális
adó módosításának lehetőségeit. Az eredeti előterjesztés szerint szerettük volna egy kicsit nagyobb mértékben emelni az adó
mértékét, de végül a Képviselő-testület – hosszas vita után – úgy döntött, hogy 2012. január 1-től a kommunális adó
összegét 8.000,- Ft/év/ adóegységben (lakás, beépítetlen építési telek….) állapítja meg. Ez az összeg ugyan egy
kismértékben magasabb mint az elmúlt hét év kamatos kamattal számított összege, de reméljük, és bízunk benne, hogy a
felhasználásával biztosított komfortérzet megfelelő kompenzációt jelent a közösségi áldozatvállalásért cserébe.

Tisztelt Börcsiek, tisztelt Támogatók!
Községünk lakói számára bizonyára ismert, hogy 1992-ben a Börcs Fejlődéséért Alapítvány – az Önkormányzat és a
Sportegyesület alapításában – megkezdte tevékenységét, szem előtt tartva Alapító Okiratában meghatározott célokat.
- „A lakosság érdekében, vele együttműködve kulturális és szabadidős programok szervezése, támogatása, arra
érdemes személyek segítése, a helyi oktatás körülményeinek javítása, lakóhelyünk életképességének fejlesztése,
hátrányos helyzetének fokozatos leküzdése, népességmegtartó erejének emelése, valamint a többcsatornás
televíziós vételi lehetőség megteremtése, ezen túlmenően a kábeltelevíziós rendszer üzemeltetése.
- a község szellemi életének fejlesztése, a közösségi élet kialakítása,
- az alapítvány az alapszabályban meghatározott célkitűzések megvalósítása érdekében segíti a község építészeti,
környezeti és természeti értékeinek megőrzését, fejlesztését, szépítését,
- ápolja a falu hagyományait, erősíti a lakosság szeretetét szülőhelye, lakhelye iránt,
- részt vesz a községet érintő fejlesztési rendezési tervek kialakításában,
- példamutatásával kezdeményezi a falu szépítését, virágok telepítését, környezet tisztaságának védelmét,
- együttműködik a helyi önkormányzattal, az egyházakkal és társadalmi szervezetekkel, a lakossággal és azok
erkölcsi és anyagi támogatásával, közreműködésével biztosítja az Alapítvány céljainak megvalósítását,
- az ifjúság testkultúrájának növelése érdekében támogatja a helyi tömeg és versenysportot.”
2009. március 1-től módosult az Alapító Okirat és új Kuratórium alakult. A módosítást indokolta, hogy az időközben eltelt 17 év
alatt sajnos többen meghaltak, elköltöztek a településről. Az új Kuratórium tagjai: Hatos Hajnalka elnök, Gyurósné Gősi Katalin
elnökhelyettes, Ivánkovits Zsoltné titkár, Nagy Ambrusné, Kovácsné Élő Anna Rita, Inotai Zoltánné, Kiss Zoltán, Gyurós
Andrásné.

Az elmúlt időszakban az Alapítvány tevékenysége az SZJA 1% gyűjtésére, és elosztására szorítkozott. Jogszabályi változás
következtében 2009-től már nem kötelező napilapban is közzé tenni, hogy mire fordította a támogatott a támogatást, elég, ha az
adóhivatal felé a megfelelő nyomtatványon elszámol. Alapítványunk is ezt az utat választotta, tekintettel arra, hogy a nagyon
kedvezményes rövidke kis hirdetmény is - Kisalföldben - több tízezer forintba került. Ezért most megragadva a Börcsi Hírmondó
nyújtotta lehetőséget szeretnénk tájékoztatni támogatóinkat, a falu lakosságát, hogy mire is fordította a magánszemélyek személyi
jövedelemadójának felajánlott 1%-át a Börcs Fejlődéséért Alapítvány.
-

-

2008-ban (2007.évi SZJA 1%) 409.233, Ft-ot kapott az Alapítvány.
o működésre: 0 Ft
o cél szerinti tevékenységre 409.233,- Ft
 Óvoda részére: játékok vásárlása (148.720,- Ft)
 Iskola részére: 2 db szalagfüggöny, 13 db függöny, hősugárzó, lombszívó, hajszárító, lábtörlő gumi,
Panasonic fax készülék, ragasztópisztoly (151.138,- Ft)
 Községbe: 3 db fa szeméttároló (120.000,- Ft)
2009-ben (2008. évi SZJA 1%) 468.844,- Ft
o működésre: 0 Ft
o cél szerinti tevékenységre: 468.844,- Ft
 Óvoda részére: 20 db fektetőágy, játékok (197.368,- Ft)
 Sportpályára fűmagkeverék (300.000,- Ft)

-

2010-ben (2009. évi SZJA 1%) 387.577,- Ft
o működésre: 0 Ft
o cél szerinti tevékenységre: 338.374,- Ft
 Iskola: néptáncos ruhákhoz anyag, kellékek vásárlása (200.000,- Ft)
 Óvoda: játékok vásárlása (150.000,- Ft)
 Sportegyesület: 4 db labda (15.000,- Ft)
 Életmódklub: Philips rádiósmagnó (14.000,- Ft)
o tartalékolt összeg: újraélesztő készülék, defibrillátor vásárlásához

-

2011-ben (2010. évi SZJA 1%) 487.566,- Ft (a döntést hozta csak meg a Kuratórium)
o működésre: 0 Ft
o cél szerinti tevékenységre: 487.566,- Ft + előző évi 1% tartalék
 Iskola: 120.000,- Ft (néptáncos cipők, könyv, CD)
 Óvoda: 250.000,- Ft sószoba kialakítására (2011. évi SZJA 1%-ból kerül kiegészítésre a várhatóan
400.000,- Ft-ba kerülő szoba)
 Községnek: 260.000,- Ft defibrillátor készülékre (Az újraélesztő készülékhez az 1 %-on kívül még
430.000,- Ft támogatás érkezett, így a várhatóan bruttó 690.000,- Ft-ba kerülő készüléket az
Alapítványnak sikerül megvásárolnia)

Ezúton szeretnénk köszönetünket kifejezni mindazon személyek, vállalkozások részére, akik támogatásukkal segítették fenti célok
megvalósulását. Amennyiben úgy ítélik meg, hogy a ránk bízott pénz felhasználása hasznos célokat szolgál, kérjük, a jövőben sem
feledkezzenek meg az Alapítványról, melyet egyrészt lehet az SZJA 1%-val (adószám: 18526561-1-08), másrészt a LébényKunsziget Takarékszövetkezetben vezetett számlára (59000019-10008205) történő befizetéssel - akár a cél megjelölésével támogatni.
Börcs Fejlődéséért Alapítvány Kuratóriuma

Börcs Sportkör
Ezúton szeretném megköszönni a Börcsi Sportegyesület nevében, az önkormányzatnak és minden magánszemélynek és
vállalkozónak hogy a 2011-s évben is támogatták egyesületünket. Köszönetet mondok továbbá azoknak akik adójuk 1%-val
hozzájárultak egyesületünk zavartalan működéséhez. Remélem, hogy a jövőben is számíthatunk önzetlen segítségükre.
Baracskai Olivér
Börcs KSE elnöke

Tüdőszűrés
A Petz Aladár Megyei Oktató Kórház Pulmonológiai Gondozója
2011. december 9-én 08,00 – 12,00 óráig
kihelyezett tüdőszűrő vizsgálatot tart az Óvoda udvarán álló mobil berendezéssel.
A szűrés 40 év felett ingyenes és beutaló mentes!
A vizsgálatot 40 éves kor alatt kizárólag munkaegészségügyi céllal, illetve házi-vagy üzemorvosi beutalóval végzik, melynek
térítési díja 850,- Ft.
Gondoljon az egészségére!

