2016. december

Börcsi Hírmondó
Falukarácsony 2016
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 2016. december 18-án vasárnap 15.00 órakor
az IKSZT (Erzsébet tér 3.) előtti téren egy kedves kis ünnepség keretében tervezzük feldíszíteni.
Program:
 Szebik Ármin ünnepi dal
 Kis és Nagy Pitypangok előadása
 Szaló Nancy és Szaló Olivér karácsonyi ének
 A helyi Általános Iskola tanulóinak műsora
 Őszi Napsugár Nyugdíjas Egyesület: karácsonyi gondolatok
 Helyi fiatalok előadásában: Pásztorjáték - Bors Imre atya vezetésével
 Rábca Dalkör ünnepi koncertje
 Börcsről készült rövidfilm bemutatása
Köszönettel vennénk mindenkitől, akinek lehetősége van rá, ha az ünnepségre egy apró díszt, szalagot, vagy
bármilyen ajándékot hozna, amivel szebbé, barátságosabbá, ünnepélyesebbé tehetjük
„mindannyiunk karácsonyfáját”.
Az ünnepi műsor mellett a nagymamák és nagypapák, a vöröskeresztesek és a fiatalok mindenkit sok
szeretettel várnak egy baráti beszélgetésre, melyhez a forró tea, a forralt bor, a sütemény immáron
elengedhetetlen. 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.
A tervezhetőség miatt tisztelettel kérjük mindazokat, akik borral szeretnének hozzájárulni az ünnephez, hogy
felajánlásukat legkésőbb csütörtök délután 16.00 óráig szíveskedjenek a hivatalba eljuttatni. Köszönjük!!!!
Szervezők.
„Harang csendül,
Ének zendül,
Messze zsong a hálaének
Az én kedves kis falumban
Karácsonykor
Magába száll minden lélek.
Minden ember
Szeretettel
Borul földre imádkozni,
Az én kedves kis falumban
A Messiás
Boldogságot szokott hozni.”
(Ady Endre: Karácsonyi rege)

Áldott, békés és szeretetteljes karácsonyt és sikerekben
bővelkedő új esztendőt kíván:
Börcs Község Önkormányzata
Börcsi Faluvédőés Művelődő Egyesület
Őszi Napsugár Nyugdíjas Egyesület
Vöröskereszt helyi aktivistái
Börcs Községi Sportegyesület
Börcsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Tájház és Falumúzeum Egyesület
Börcs Fejlődéséért Alapítvány
Pitypang Napközi otthonos Óvoda
Zrínyi Ilona Általános Iskola Börcs Tagiskola

Közmeghallgatás
Tisztelettel értesítjük községünk minden lakosát, hogy Önkormányzatunk a 2016. évi
közmeghallgatást
2016. december 12-én hétfőn, 17,00 órai
kezdettel tartja az önkormányzati hivatal tárgyalójában. A közmeghallgatásra ezúton tisztelettel
meghívjuk. A rendezvény keretében lehetőség nyílik a közös ügyeink megbeszélésére, kérdések,
gondolatok, javaslatok megfogalmazására. Kérjük éljen a lehetőséggel és tisztelje meg jelenlétével
rendezvényünket!

Mikulás Kupa!!!
A Tornádó Sakkegyesület, és a Börcsi Ikszt, Mikulás kupa címen, házi sakkversenyt hirdet
2016.12.08.-án 16:30-tól az IKSZT nagytermében. Mindenkit szeretettel várunk kortól
függetlenül, aki megmérettetné tudását a sakktáblákon! Jelentkezni a helyszínen, vagy előtte az
IKSZT-ben lehet. Gyere el, és tölts velünk egy vidám délutánt. Mindenkit szeretettel várunk!

Karácsonyi rajzpályázat
Börcs Község Önkormányzata karácsonyi rajzpályázatot hirdet " Karácsonyi álom" címmel.
Szabadon választott technikával, A4-es és A3-as méretben várjuk a rajzokat 3 korosztályban 2016.
december 16-ig:
 óvodás
 iskolás
 felnőtt
A rajzokat független zsűri bírálja el. Az elkészült alkotásokat a falukarácsonyon lehet megtekinteni,
2016. december 18-án. Ugyanitt vehetik át a díjazottak a nyereményüket. Várjuk az alkotásokat az
IKSZT-ben.

Iskolai hírek
Tanulmányi verseny - Öttevény
Iskolánk tanulói idén is részt vettek az Öttevényi Általános Iskola által meghirdetett őszi tanulmányi
versenyen (november 18-án), hangos olvasás illetve nyelvtan-helyesírás kategóriában.
2. o. Décsei Kata
(nyelvtan)
Farkas Anna
(olvasás)
4.o. Balázs Zsuzsanna (olvasás)
Baracskai Fanni (olvasás)
Somogyi Boglárka (nyelvtan)
Felkészítő tanítók: Burkus Tivadarné és Feketéné Szűcs Judit
Farkas Anna 2. o.-os tanuló, hangos olvasás kategóriában 2. helyezett lett.

Tanulmányi verseny - Nyúl
November 29-én tanulmányi versenyt hirdetett a nyúli Pilinszky János Általános Iskola. 17 iskola
kb. 150 diákja mérte össze tudását különböző területeken. Tanulóink közül sokan előzetesen
jelentkeztek a rajzpályázatra, melynek eredményhirdetése a verseny napján volt. A sok beküldött
rajz közül Varga Károly 2. o.-os tanuló munkája 2. helyezett lett. Felkészítő pedagógus CsörgitsSik Anita
A versmondó versenyen is jól szerepeltek tanulóink, bár ezúttal helyezést nem sikerült elérni.
Versmondó gyerekek:
1.o. Baranyai Dániel
Burányi Barnabás
2.o. Farkas Anna
Farkas Bernadett
4.o. Barabás Dominika
Szalai Kitti
Felkészítő pedagógusok: Burkus Tivadarné, Feketéné Szücs Judit
Minden résztvevőnek gratulálunk!

Köszönet
Köszönjük a helyi Vöröskereszt jótékonysági vásárából és az óvoda Szülői Munkaközössége által
szervezett süteményvásárból kapott pénzbeli támogatást.
Kis és Nagy Pitypangok
Köszönjük a Vöröskereszt helyi szervezetének felajánlását, melyet a gyerekekre fordítunk.
Nagyon örültünk neki !!!
Börcsi Tagiskola tanítói és tanulói

Szociális tűzifaigénylés
A Kormány 2016. évben is jelentős mértékű forrást biztosított az önkormányzatok részére a
szociális tűzifaprogramban való részvételre. Önkormányzatunk is élni kíván e lehetőséggel. A
rendelkezésünkre álló tűzifát, a szociális rászorultság figyelembevételével, a vonatkozó
rendeletünkben foglaltak szerint fogjuk kiosztani. A programmal kapcsolatos további információ,
ill. a kérelemhez szükséges nyomtatvány a borcs.hu honlapon, illetve munkaidőben az
önkormányzati hivatalban érhető el.

