
Börcsi Hírmondó 
 

 

 

X. Börcsi Lovas vígasságok 2015. május 24. Börcs, Sportpálya 

- 11,00 Egyes, kettes, négyes és póni fogatok kombinált akadályhajtó versenye 

- 15,00 légvár, kürtőskalácssütés (20,00 óráig), póni lovaglás gyerekeknek, célba 

dobás, borkóstoló, kirakodó várás, tombola, népi játékok 

- 19,30 díjkiosztó 

- 20,00 bál, ahol a talpalávalót a Mátrix zenekar szolgáltatja 

Hősök  napi megemlékezés 

Az első és a második világégés börcsi áldozatainak  szeretnénk tisztelegni 

Hősök napi megemlékezésünkkel, melyet 

2015. május 31-én,  vasárnap 15,00 órakor 

tartunk az Erzsébet téri emlékműnél.  Az ünnepi műsor után közösen átsétálunk 

az első világháború áldozatainak emléktáblájához, hogy előttük is lerójuk 

tiszteletünket. 

Megemlékező rendezvényünkre tisztelettel várjuk a rokonokat, tisztelőket és 

mindazokat, akik úgy gondolják, hogy ennyivel mindenképpen tartozunk az 

áldozatoknak. 

 

        Önkormányzat 
 

 

 

 

A Teleház (IKSZT) közeljövőben tartandó programjai: 
 

- Május 15-én (pénteken) 15,00 órától mesedélutánt tartunk a 

gyerekeknek a Teleházban. 

 

- Május 16-án (szombaton) 15,30 órától „Bababörze” lesz. Szívesen 

látunk mindenkit, aki eladni, vagy venni szeretne babaruhákat, 

játékokat stb. 

 

- Minden héten csütörtökön 16 órától Baba-Mama klubot tartunk, 

továbbra is várjuk a babákat és a mamákat. 

 

2015. május 



 

- Babatabló: várjuk azon újszülött babák fotóit, akiket szeretnének látni 

a szülők a „Börcs babatablóján” az orvosi rendelő előterében. A 

fotókat a következő e-mail címre várjuk: ikszt.borcs@gmail.com 

 

- Minden hónap első szerdáján 13,00-14,00 óráig „álláskereső-klub” 

várja az álláskeresőket. 

 

- Szerdánként 17,30 órai kezdettel folyik a jóga oktatása.  

 

- Június 11-én csütörtökön 16,00 órától „Mit tehet a szülő?” címmel a 

védőnő (Horváthné Mórocz Csilla) tart előadást az érdeklődő 

szülőknek. 

 

- Júliusban kétszer 1 hetes nyári tábort szervezünk 7-12 éves 

gyerekeknek. A szülők ne felejtsék el visszaküldeni az előzetes 

felmérő lapokat! 

 

 

Kedves Börcsiek! 
 

Köszönjük óvodánk elektronikus hulladék- és papírgyűjtésében való aktív részt 

vételüket. Az ebből befolyt pénz fedezi óvodai kirándulásunk útiköltségét.  

Ezúton szeretnénk mindenkit tisztelettel megkérni, hogy a lomtalanításra szánt 

dolgait (korcsolya, babakocsi, csillár…stb.) legközelebb legyen szíves a 

hulladékudvarba vinni. 

     Köszönettel: 

        Kis és nagy Pitypangok 

 

 

Köszönetnyilvánítás 
 

A véradás önzetlen segítségnyújtás másoknak, olyan gesztus, amely mindenképp 

megbecsülést érdemel. Ezúton szeretnénk köszönetünket kifejezni az áprilisi 

véradáson megjelent – 19 hölgy, 13 úr - véradóknak. Szeretettel hívjuk és 

várjuk a falu segíteni tudó- és akaró lakosait őszi véradásunkra.  

 

Vöröskereszt helyi szervezete 

S p o r t 

 

A lovas napok miatt a Börcs-Kajárpéc futballmérkőzés 2015. május 23-án 15 és 

17 órai kezdettel a börcsi sportpályán lesz. 

  

mailto:ikszt.borcs@gmail.com

