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VII. Börcsi Lovas Vigasságok 
 

Immáron hetedik alkalommal kerül megrendezésre községünkben a  

Horváth József Fogathajtó Emlékverseny, ill. az ahhoz kapcsolódó lovas vigasságok. 

Pünkösd vasárnapján 12,00 órakor kezdődnek a versenyek, melynek keretében egyes, kettes, négyes és 

pónifogatok mérik össze tudásukat. 

A vetélkedések után a Nádasdy Ferenc huszárbandérium bemutatóját láthatják az érdeklődők, majd a 

díjkiosztás után zenés mulatsággal búcsúztatjuk a vasárnapot. 

Természetesen nem maradnak el a kicsiknek és nagyoknak egyaránt szóló gyerkőcprogramok sem. Aki a 

nap folyamán esetleg megéhezne, vagy netalántán megszomjazna, bizonyára talál magának egy olyan 

csendes, vagy kevésbé csendes sarkot, ahol fenti problémáira gyógyírt lel. 
 

        Mindenkit sok szeretettel várnak a rendezők 

 

Hősök napi megemlékezés 
 

Ebben az esztendőben különleges évfordulóhoz érkeztünk. A helyi közösségünk dicséretes összefogásának 

eredményeként, 20 évvel ezelőtt egy régi adósságot tudhattunk le. Szekendy Béla alpolgármester Úr 

szoborterve és Varga Károly Úr parkosítási tervei alapján, sok-sok önzetlen adakozó és segítséget nyújtó 

kéznek köszönhetően felavathattuk a II. világégés börcsi áldozatainak emlékművét. 

Az évfordulóra terveink szerint megújul az emlékmű és környezete is. Szeretnénk ezt az évfordulót, 

születésnapot egy kicsit emlékezetessé tenni.  

Ha Ön is úgy gondolja, hogy a mai nemzedék tisztelettel tartozik egy őrült világ áldozatainak, akkor kérjük 

jöjjön el, és helyezzük el  együtt a megemlékezés és a tiszteletadás virágait. 
 

Találkozzunk június 03-án vasárnap délután 15,30 órakor az Erzsébet téren. 
 

Mindenkit tisztelettel várnak a szervezők 

 

Tűzoltósági Hírek 
 

Május 26-án szombaton, 8,00 órai kezdettel Kunszigeten kerül megrendezésre a 2012. évi Győri Körzeti 

Tűzoltóverseny. A Börcsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület sok szeretettel vár mindenkit, aki szurkolóként, vagy 

csak kíváncsiskodóként elkísér bennünket. 
 

    Ha még szurkolnak is nekünk azt külön megköszönjük! 

           Börcsi Tűzoltók 

 

Pitypang Hírek 
 

2012 május 25-én, pénteken délelőtt GYERMEKNAPI MULATSÁG lesz az óvodában. Bohóc 

szórakoztatja a kicsiket, profi arcfestők varázsolnak belőlük kedvükre való állatkát, ügyességi és 

versenyjátékokban mérhetik össze erejüket a vállalkozó kedvű gyerkőcök. A rendezvényre sok szeretettel 

várjuk a 2 évesnél idősebb leendő kis Pitypangokat természetesen szüleikkel együtt. 
 

Óvodánk nyári leállása július 30. és augusztus 24 között lesz. Ezen idő alatt az Abdai óvodában sok 

szeretettel várják mindazon kis pitypangokat, akiknek szüleik nem tudják másként megoldani az apró manók 

felügyeletét. 
 

                 Kovácsné Élő Rita 

         tagóvoda vezető 

 

 



Tavaszi határszemle 

 

Tájékoztatjuk az érintett ingatlantulajdonosokat, hogy a Vidékfejlesztési Minisztérium ebben az évben is 

előírta a Földhivataloknak a tavaszi/nyári határszemlék megtartását.. A szemle során a hivatalok elsősorban 

a hasznosítási/művelési kötelezettség betartását, az esetleges más célú hasznosítások létét ellenőrzik. A 

határjárás során különös figyelmet kap a területek gyommentesen tartása, parlagfű mentesítése. 

 

A határszemle időpontja 2012. június 18-a. 

  

Pályaavató foci 

 

Szeretettel várunk minden focizni vágyó börcsi fiatalt, gyermeket és időset egyaránt az Óvoda melletti 

felújított pályára. (régi betonos pálya) 

Nevezési díj csapatonként: 4.000 Ft 
Gyere és érezd jól magad!  

Nevezni csapatonként 2012. június 5-ig lehet! Személyesen, telefonon, e-mailben.  

06 30/830-4335, renata.burnoczki@gmail.com vagy a Teleházban. 

A pályaavatás időpontja: 2012. június 9.  9 óra 

 

 

 

Lengyelország  

 

Figyelem börcsi Fiatalok! 

 

 

Sokan tudjátok, hogy Börcs Község testvér települési kapcsolatot ápol a lengyelországi Maslow községgel. 

Páratlan évben a lengyel fiatalok látogatnak el hozzánk, páros évben a börcsi fiatalok kapnak meghívást 

Lengyelországba. Idén is megérkezett a meghívás, hosszas egyeztetés után az időpont a következő: 

2012.08.22.-29. A vendéglátó település állja a kint tartózkodás költségeit (étkezés, szállás, program 

költségek, stb.), az utazási költséget részben a kiutazó fiatalok és a helyi önkormányzat. Az egy hét alatt az 

elmúlt évek tapasztalati alapján színes programot állítanak össze a vendéglátók, amelyet a későbbiekben 

küldenek el részünkre. (Krakkó városnézés, kézműves program, sport program, nemzeti park látogatás, stb.) 

Ha 12-22 év közötti vagy, börcsi és érdekel egy késő nyári lengyelországi utazás érdeklődj a 

Teleházban a feltételek miatt. 


