2018. május

Börcsi Hírmondó

Környezettudatosság az Óvodában
Elektromos és elektronikai hulladék begyűjtés lesz az Óvodában. 2017. május 9.
Május 10-én a reggeli órákban szállítják el az összegyűjtött eszközöket. Ezen a napon az Óvodába várják a
használaton kívüli, működésképtelen vagy csak megunt, lecserélésre szánt háztartási gépeket, szórakoztató
elektronikai eszközöket, s minden olyan berendezést, ami valamikor árammal, elemmel működött.
A begyűjtéssel az Óvoda bevételhez jut.
Az elszállításról az EU szabványnak megfelelően gondoskodnak.
Kérünk mindenkit, hogy az ELEKTRMOS HULLADÉK leadásával támogassa az Óvodát.

TE SZEDD akció
2018-ban is megrendezzük a szokásos elsősorban a bevezető utakat érintő tavaszi szemétgyűjtési akciónkat.
Szeretnénk, ha falunk minél több lakosa számára természetessé válna a környezet megóvása, rendezettsége. A
hulladékgyűjtési akciónkra várunk minden érdeklődő, segíteni akaró falunkbelit kortól függetlenül.
Amennyiben tud, úgy védőkesztyűt lehetőség szerint mindenki hozzon magával. Találkozás és feladatelosztás a
Hivatal előtt

2018. május 12-én szombaton 9.00 órakor
Segíts Te is szebbé tenni környezetünket!!

Önkéntes Tűzoltóverseny
A Börcsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai szeretettel várják az érdeklődőket, szurkolókat 2018. május 26-án
9.00 órakor Abdán a Sportpályán tartandó tűzoltóversenyre.

Önkormányzati kirándulás
Az idei évben az Önkormányzat határon innen-határon túl elnevezéssel szervez kirándulást. Az útvonal: TokajSárospatak-Hollóháza-Kassa, időpont: 2018. június 8-10. A programokról, költségekről az Önkormányzatnál
lehet bővebb tájékoztatást kapni.

Ingyenes Jóga
Ingyenes jóga edzés. Érdeklődjön az IKSZT-ben. Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Toborzás!
A Börcs KSE szeretettel várja a labdarúgás iránt érdeklődő 5-13 év közötti focista palántákat. Jelentkezni lehet
személyesen: minden hétfőn és csütörtökön 17 órától a börcsi sportpályán, illetve telefonon a következő
személynél: Horváth Csaba:+36309461104

Sakk oktatás az IKSZT-ben
Minden csütörtök délután 16.00-tól 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.

Baba-Mama klub
Szeretettel várunk minden 3 év alatti gyermeket és szülőjét az IKSZT-be a Baba-Mama Klubba.
Minden héten szerdán 10.00 órától. Beszélgessünk, ismerkedjünk.

Játszótéri buli 2018. június 16. 15.00 órakor

(Bővebb tájékoztatás később!)

