
 

 

 
Börcsi Hírmondó 

 

Falukarácsony 2017.  
 

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 közös karácsonyi ünnepségünk. 

A Falu Karácsonyfáját 2017. december 17-én vasárnap 15.00 órakor 

Az IKSZT (Erzsébet tér 3.) előtti téren egy kedves kis ünnepség keretében tervezzük feldíszíteni. 

 

Program:  

 Köszöntő  

 Kis és Nagy Pitypangok előadása 

 A helyi Általános Iskola tanulóinak műsora 

 Helyi fiatalok előadásában Pásztorjáték Sándorné Giczi Klára vezetésével 

 Ikrényi Dalkör ünnepi koncertje 

 

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”. 

 

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 és a kalács elengedhetetlen. Azt 

gondoljuk, a rendezvényünk még családiasabbá válna, ha a vendégeink a saját maguk által sütött kaláccsal 

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 szól a kis faludban 
szent Karácsony éjjel, 

együtt van az egész család, 
siess hát, ne késs el! 

Havas úton cseng a kis szán, 
a kéményekből füst száll, 

végre te is megpihenhetsz, 
a karácsonyfa ott áll."  

 

 

 

 

2017. december 



 

 

 
 
 
 
 
 

Áldott, békés és szeretetteljes karácsonyt és sikerekben 
bővelkedő új esztendőt kíván: 

 
 

Börcs Község Önkormányzata 
 

Börcsi Faluvédő és 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 
 

Abdai Zrínyi Ilona Általános Iskola Börcsi Tagiskolája 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

Közmeghallgatás 
 

 

Tisztelettel értesítjük községünk minden lakosát, hogy Önkormányzatunk a 2017. évi 

közmeghallgatást  

2017. december 11-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! 

 

Karácsonyi rajzpályázat 
 

 

Börcs Község Önkormányzata karácsonyi rajz- és modell pályázatot hirdet, " Karácsony hava" 

címmel, kortól függetlenül.  

A pályázatban a gyermekek és a felnőttek a legkülönfélébb technikai megoldásokkal mutathatják 

be, mit jelent számukra a szeretet ünnepe, a Karácsony, és milyen élményekkel gazdagodnak 

Karácsony idején. Várunk rajzokat, festményeket, só-liszt gyurmából karácsonyi alkotásokat, a  

nagyon lelkes versenyzőinktől esetleg mézeskalácsból megformálva valamely börcsi épületet 

karácsonyi ruhában….  

Az alkotásokat december 13-ig várjuk az IKSZT-be, nyitvatartási időben. 

Az elkészült művek, a Falukarácsonyon, 2017. december 17-én, 15:00 órától megtekinthetőek. 

Díjazás 4 kategóriában: 

-Óvodás 

-Iskolás 

-Felnőtt 

-Különdíjas 
 

Iskolai hírek 

 
Iskolánkat  november 17-én Öttevényen hangos olvasási és nyelvtan- helyesírási versenyen a 

következő tanulók képviselték. 

Hangos olvasásból 

2. oszt.: Sándor Döme 

3. oszt.: Décsei Kata 

               Farkas Anna 

4. oszt.: Plangenauer Ábel 

Nyelvtan- helyesírásból: 

2. oszt.: Burányi Barnabás 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

November 30-án Nyúlon szerepeltek vers- és prózamondóink. 

1. oszt.: Farkas Péter 

           Józsa Dániel 

          Szebik Ármin 

          Varga Szofi 

2. oszt.: Burányi Barnabás – különdíjat szerzett 

           Nagy Tamás 

3. oszt.: Farkas Anna 

          Farkas Bernadett 

4. oszt.: Somogyi Bence 

Mindegyik tanulónk nagyon ügyesen szerepelt, gratulálunk teljesítményükhöz.  

 

Köszönjük a Vöröskereszt helyi szervezetének Mikulás napi ajándékát, a jótékonysági vásárból 

származó adományt, illetve Bella Csabának a Mikulás nap meglepetést. 

Karácsonyi ünnepségünket december 20-án 17.30-kor tartjuk a tornateremben. Minden érdeklődőt 

szeretettel várunk! 

          Tagiskola Börcs 

Óvodai hírek 
 

 

Köszönjük a helyi Vöröskereszt jótékonysági vásárából és az óvoda Szülői Munkaközössége által 

szervezett vásárból kapott pénzbeli támogatást. 

 Kis és Nagy Pitypangok 

Vöröskereszt 
 

Köszönetünket szeretnénk kifejezni mindazoknak, akik a novemberben megtartott jótékonysági 

vásár sikeréhez adományozóként vagy vásárlóként hozzájárultak. 

A befolyt összeget az iskola, óvoda és rászoruló családok karácsonyi ünnepének szebbé tételére 

fordítjuk.  

A szervezők 
 

Egyházközségi adó 

 
Tisztelettel kérjük Börcs község azon római katolikus lakosait, akik egyházközségi adójukat még 

nem fizették meg, azt szíveskedjenek megtenni. Erre lehetőségük szombati napokon a 16 órakor 

kezdődő mise előtt van.  


