2016. május

Börcsi Hírmondó
Hősök napi megemlékezés
Az első és a második világégés áldozataira gondolva szeretnénk tiszteletet adni
Hősök napi megemlékezésünkkel, melyet
2016. május 29-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
kegyeletünket..
Megemlékező rendezvényünkre szeretettel hívjuk, és várjuk községünk lakóit.
Tisztelegjünk együtt a magyar áldozatokra, hősökre emlékezve.
Önkormányzat

Meghívó
Nagyon nagy szeretettel hívunk mindenkit, 2016. május 28-án, 21 órai
kezdettel tartandó szülői munkaközösségi bálunkra.
Helyszín: IKSZT rendezvényudvara
Zene: Patrik Csányi
Belépő: 1.000,- Ft
Akit esetleg az tartana vissza, hogy nem látja a BL döntőt, ne maradjon otthon,
mert lehetőség lesz két helyiségben nézni a meccset finom italok mellett, jó
társaságban.
Mindenkit szeretettel várunk: SZMK

Erdély – Torockó – Kis Szent Teréz Gyermekotthon adománygyűjtés
Torockó egy Börcs nagyságú, magyarok lakta kis község Erdélyben, Kolozsvár
közelében. Itt működik a Böjte Csaba ferences rendi szerzetes által létrehozott
Kis Szent Teréz Gyermekotthon, melyet 6-14 éves gyermekek laknak. Nagyon
nehéz körülmények közül, sokszor az éhhalál elől menekülve kerültek az
otthonba. Nekik szeretnénk segíteni, adományokat gyűjteni. Elsősorban
ruhaneműt, és cipőket. De a kisgyermekek nyilván nagy örömmel fogadnak
játékokat, édességeket.

Kérjük, aki teheti, és segíteni szeretne ezeknek a gyerekeknek, a nekik szánt
adományokat 2016. június 20-ig a börcsi IKSZT-ben szíveskedjék eljuttatni. Az
adománygyűjtés helyi kezdeményezés, mely személyes tapasztalatok alapján
indult. Az átadásról tájékoztatást adunk.
Segítségüket köszönjük szépen!

Nyári napközis tábor
Kedves Szülők!
Nyári napközis táborunkat 2016. július 4-8-ig tartjuk. 1-4 osztályos gyermekek
jelentkezését várjuk még korlátozott számban.
Érdeklődni, és jelentkezni az IKSZT-ben lehet.

Garázsvásár
Soron következő Garázsvásárunkat 2016. július 5-én tartjuk 10-15 óráig. Nem
teljesen rendhagyó módon fog zajlani, ezúttal nem csak börcsi vásárlók,
nézelődők lesznek. Aki nem helybéli, érkezéskor egy kerékpárt fog kapni az
IKSZT előtti parkolóban, és azzal keresheti fel a garázsokat. Kérünk mindenkit,
aki még szeretne csatlakozni az eladók táborához, május 27-ig jelezni
szíveskedjen. Aki pedig vásárolni szeretne, bátran szóljon ismerőseinek,
barátainak a lehetőségről.
Szervezők

Játszótéri buli
X. játszótéri bulinkat 2016. június 18-án tartjuk 15 órától. Helyszín: Keréktói
utcai játszótér.
A pontos programokról mindenki szórólapon fog értesítést kapni. A
meghirdetett divattervező, és ruhakészítő versenyre már lehet jelentkezni az
IKSZT-ben és az Édenkertben. Kérjük, aki teheti figyelje a közösségi oldalakat,
mert ott mindig naprakész információkhoz juthat a rendezvénnyel kapcsolatban.
Inotai Zoltánné Terike

Kedves Börcsiek
Mindenkinek
szeretnénk
megköszönni
a
papírés
elektromos
hulladékgyűjtésben való közreműködését. A papírért 32.000,- Ft-ot, az
elektromos hulladékért pedig 20.000,- Ft-ot kapott óvodánk, amit az óvodai
kirándulásunkra költöttünk. Az Önök segítségével tudtunk ellátogatni a
Veszprémi Állatkertbe, ahol rengeteg élményben volt részünk.
Köszönettel: Kis és nagy Pitypangok

