
 

Börcsi Hírmondó 

 
 
Garázsvásár 
Május 21-én ismét Garázsvásár! Szeretettel várjuk mind az árusítókat, mind a vásárlókat. Ha szeretnél 

kipakolni házad vagy garázsod elé, kérünk, jelentkezz az alábbi telefonszámon: 0620/2222-584 "Mert ami 

neked kacat, az másnak kincset érhet..." 

 

Kerekítő  
2017. május 25-én 10.00 órakor Kerekítő foglalkozás lesz az IKSZT nagytermében. A részvétel ingyenes. 
 

Szülői Munkaközösségi Bál 
 

Szeretettel vár mindenkit az iskola Szülői Munkaközössége, a 2017. május 27-én tartandó báljára. Zenél: 

Csányi Patrik. Belépő: 1000,- Ft. Helyszín: IKSZT rendezvényudvar A jó zene, és hangulat garantált! 

Asztalfoglalás a 0620/2222-584-es telefonszámon. 

 
 

Hősök napi megemlékezés! 
 
Ebben az esztendőben különleges nap a „Hősök napja” településünkön.  25 évvel ezelőtt, egy nagyszerű 

közösségi összefogás eredményeként sikerült felállítani, és egy emlékezetes ünnepség keretében felszentelni a 

II. világégés börcsi áldozatainak emlékművét. A mostani megemlékezésünkön a hősöknek való tisztelgés 

mellett szeretnénk egy kicsit megemlékezni azokról is, akik részesei voltak a 25 évvel ezelőtti 

emlékműépítésnek, és a felszentelésnek is. A negyedszázaddal ezelőtti eseményekről sikerült egy filmet 

összeállíttatnunk, amelyet szeretnénk az évforduló kapcsán közkincsé tenni.    

 

Tisztelettel várunk minden érintett hozzátartozót, ismerőst, és kegyeletet leróni szándékozó jó szándékú 

megemlékezőt 

2017. május 28-án 15,00 órakor a II. világháborús emlékműnél, 

 

majd a templomi főhajtásnál. Közvetlenül az I. világháborús emléktábla koszorúzása után tervezzük az 

elkészült film levetítését az IKSZT nagytermében egy baráti beszélgetés keretében. Az elkészült film az 

érdeklődők számára a vetítés után elérhető. 

 
 

XII. Börcsi Lovas Vigasságok 
Horváth József Fogathajtó emlékverseny 
Börcs, 2017. június 4. 
 

- póni fogatok, egyes-, kettes-, négyes fogatok akadályhajtása 

- ugrálóvár, népi fajátékok, kürtőskalács sütés, szerencsepercek, borkóstoló, kirakodó vásár, 

kézműves termékek vására 

- este B Á L 

 

 

 

 

2017. május 



Babatabló  
A posta, és az orvosi rendelő előterébe várjuk a babatablóra a gyermekek fényképét névvel és születési évvel 

megjelölve, az ikszt.borcs@gmail.com e-mail címre. Kérjük, hogy a kép mérete 1 MB-nál ne legyen kisebb, a 

fénykép minőségi felbontása miatt. 
 
 

Ingyenes Jóga  
Szerdánként 17:30-tól ingyenes jóga edzésre van lehetőség az IKSZT nagytermében. Minden érdeklődőt 

szeretettel várunk.  

 

 

Sakkoktatás 
Minden csütörtök délután 16.00 órától gyermeke számára SAKK oktatást tart a Tornádó SAKK Egyesület. A 

társasjáték, mint az értelemfejlesztő szabályjátékok egyik fajtája rengeteg olyan lehetőséget rejt magában, 

amely a gyermek gondolkodását észrevétlenül, játékos formában gazdagítja. A sakk az egyik olyan játék, amely 

komplexen fejleszti a gyermek személyiségét. A sakk szabályainak tanulása közben bővül emlékezete, 

szókincse, megkülönbözteti a bábukat és nevet rendel melléjük, megismeri tulajdonságaikat: melyik hogyan 

léphet, hogyan üthet, illetve megtanul síkban tájékozódni, ami nagyon fontos, hiszen az iskolai munka is 

füzetek, könyvek világában zajlik. Megismeri a mátrixot: a sor és oszlop fogalmát, egyezteti a bábuk helyét. 

Eligazodik a táblán, ha azt hallja, hogy „huszár lép a c3-ra”, mivel megtanulja a számokat, betűket is. 

Mindeközben egy sor már tárolt információt mozgósít és kombinál össze, és idegrendszerében a sejtek közti 

kapcsolatok száma sokszorozódik. Ezeket a kapcsolatokat fogja felhasználni mindenfajta tanulása során! Ezért 

a sakk transzferhatása igen jelentős. A részletekről bővebb felvilágosítást az IKSZT-ben lehet kérni.  

 
FELHÍVÁS!!!  
Kedves Börcsiek, a könyvtárban a könyvek kölcsönzésének ideje 1 hónap. Akinél több mint egy hónapja van 

kint könyv, kérjük nyitvatartási időben hozza vissza. Köszönjük szépen! 
 

Toborzás! 
A Börcs KSE szeretettel várja a labdarúgás iránt érdeklődő 5-13 év közötti focista palántákat. 

Jelentkezni lehet személyesen: minden hétfőn és szerdán 17 órától a börcsi sportpályán, illetve telefonon a 

következő személyeknél: 

Lakatos Dezső: +36305624379 

Horváth Csaba: +36309461104 

 

 

Al-Duna – Kazán szoros – Retyezát 
Önkormányzatunk az idén is szervez – Erdélyiné Magdival – kirándulást 2017. június 8-tól – 2017. június 12-ig 

Al-Duna – Kazán szoros – Retyezát úti céllal. A részvételi díj: 56.000,- Ft/fő, mely magába foglalja az utazás 

költségeit, szállást, félpanziót, idegenvezetést és a biztosítást, de nem tartalmazza a belépőket,  csángó program 

díját és a hajó jegy árát (kb. 5000 Ft). A részletes program a hivatalban elérhető, kérésre e-mailben is elküldjük.   

Kérjük, hogy akit érdekel a kirándulás minél előbb jelezze a hivatalban személyesen, az 553-240 –es 

telefonszámon, vagy az igazgatas@borcs.hu e-mail címen.  

tel:+36%2030%20562%204379
tel:+36%2030%20946%201104
mailto:igazgatas@borcs.hu

