2018. december

Börcsi Hírmondó

Jótékonysági Koncert
"Nem múlnak ők el,
Kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak,
Álmok, évek..."
Bizonyára nem sok, olyan család van Börcsön, aki ne ismerte volna Sanyit, Gyenese Sándort, aki ez
év elején tragikus hirtelenséggel hagyta itt családját, és minket... Emlékezzünk rá együtt, egy
jótékonysági koncert keretében, 2018.12.08-án 17 órakor a börcsi katolikus templomban, és
segítsük családját!
Mindenkit szeretettel várnak a szervezők!

Falukarácsony 2018.
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 2018. december 16-án vasárnap 14.30 órakor
az IKSZT (Erzsébet tér 3.) előtti téren, egy kedves kis ünnepség keretében tervezzük feldíszíteni.
Program:








Köszöntő Ivánkovits Vivien
Kis és Nagy Pitypangok előadása
Szalai Ádám karácsonyi története
A helyi Általános Iskola tanulóinak műsora
Helyi fiatalok előadásában Pásztorjáték Sándorné Giczi Klára vezetésével
Rajzpályázat díjazása
Mesevonat (a falut egy karácsonyi díszbe öltöztetett igazi mesevonat fogja járni, amin szebbnél szebb
karácsonyi dalok fognak szólni. Lehetőség lesz felülni a kisvonatra, végig utazni a falun, megcsodálni
az ünnepi díszbe öltöztetett házakat, tereket. A felszállás 500ft˛/fő, a jegyeket a helyszínen tartózkodó
Manóknál lehet vásárolni.)

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 sütemény, kalács
elengedhetetlen. Azt gondoljuk, a rendezvényünk még családiasabbá válna, ha a vendégeink a saját maguk
által sütött sütivel, 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 invitálásunkat 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

Pásztorjáték
Köszönjük a Pásztorjátékban szereplő gyerekeknek, hogy idejüket és energiájukat
nem sajnálva, készülnek a Pásztorjátékra, mellyel nagyban emelik a
Falukarácsony fényét.
Burányi Barnabás, Décsei Kata, Farkas Anna, Farkas Bernadett, Farkas Lilla,
Farkas Péter, Giczi Anna, Lábas Enikő, Lóránt Béla, Lóránt Noémi, Nagy Sára,
Sándor Döme, Somogyi Bence, Somogyi Boglárka, Szebik Dorina, Varga Flóra,
Varga Károly
Felkészítő: Sándorné Giczi Klára

Karácsonyi rajzpályázat
Börcs Község Önkormányzata 2018-ban is kiírja karácsonyi rajzpályázatát.
A pályázat címe:" Szálljatok le karácsonyi angyalok"
Kortól függetlenül várjuk az alkotásokat, A4-es, vagy A3-as méretben. A technikát mindenki saját
maga választhatja meg. Az elkészült művek megtekinthetőek lesznek december 16-án a
Falukarácsonyon, ugyanitt kerülnek kiosztásra a díjak négy kategóriában.
- óvódások
- alsó tagozatos iskolások
- felső tagozatos iskolások és középiskolások
- felnőttek
Idén első alkalommal közönségdíjas alkotást is fogunk választani, a beérkező rajzokat fel fogjuk
tölteni a Szeretek Börcsön Élni csoportba, ott lehet majd szavazni rájuk. A rajzokat kérjük, hogy
december 10-ig juttassák el az IKSZT-be.
Várunk szeretettel minden érdeklődőt!

Közmeghallgatás
Tisztelettel értesítjük községünk minden lakosát, hogy Önkormányzatunk a 2018. évi
közmeghallgatást
2018. december 10-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!

Kedves Börcsiek!
Idén negyedik alkalommal szervez az iskolai Szülők Közössége adventi vásárt, a Falukarácsony
keretein belül! Most is nagy szeretettel várunk mindenkit, hogy az ebből befolyt összeget december
18-án, az iskolai karácsonyi ünnepségen betehessük az iskolások karácsonyfája alá, ezzel támogatva
őket. Kínálatunk: kézműves termékek, karácsonyi díszpárnák, börcsi kerámia hűtőmágnesek, börcsi
bögrék, házi bejgli, mézeskalács.
Köszönjük, ha megtisztelnek bennünket vásárlásukkal, ezzel támogatva az iskolás gyermekek
karácsonyát.
Várunk mindenkit szeretettel: SZK

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.
Szervezők

Óvodai hírek
Köszönjük a helyi Vöröskereszt jótékonysági vásárából, és az óvoda Szülői Munkaközössége által
szervezett vásárból kapott pénzbeli támogatást.
Kis és Nagy Pitypangok

Iskolai hírek
A 2018/2019-es tanévet 47 kisgyermek kezdte meg a börcsi iskolában. Az idei tanévben is sok
programot szervezünk nekik, ezek közül több már meg is valósult. Úszni jártunk, ill. a 4.o. még
jelenleg is részt vesz úszásoktatáson. Tartottunk diáknapot, voltunk a Vaskakas Bábszínházban.
Hallhattuk a Mosolyrahangoló együttest az IKSZT jóvoltából, ill. a Szegedi Látványszínház mutatott
be színdarabot. Rendőri előadást hallgattak a gyerekek arról, mit kell tenniük ha esetleg egyedül
vannak otthon. Volt tökös napunk, és a Halloween partyn közösen mulattunk.
Szívesen visszük tanulóinkat különböző versenyekre is.
Öttevényen hangos olvasás és nyelvtan versenyen vett részt: 2.o.: Décsei Dávid, Szebik Ármin, Szaló
Olivér, 3.o.: Burányi Barnabás, Lóránt Béla, 4.o.: Décsei Kata, Farkas Anna.
Lóránt Béla 1. helyezést ért el.
Ismét beneveztünk a Hencidától Boncidáig nevű meseismerő versenyre. A részt vevők: Décsei Kata,
Farkas Anna, Giczi Anna, Varga Károly ( 4.o. ). A gyerekek több mint 30 csapat közül bejutottak
a döntőbe, ahol 2. helyezést értek el.
Nyúlon szavalóversenyen voltunk. 2.o.: Nagy Sára, Farkas Péter, 3.o.: Burányi Barnabás, Lóránt
Béla, 4.o.: Farkas Bernadett, Lóránt Noémi.
Burányi Barnabás különdíjat kapott.
Minden részt vevőnek gratulálunk és további sikereket kívánunk !!!
Itt szeretnénk megköszönni a Börcs Fejlődéséért Alapítványnak, ill. a Vöröskeresztnek, hogy idén is
támogattak bennünket!

Várunk!
A Börcs KSE szeretettel várja 2019-ben is csapatába labdarúgás iránt érdeklődő focista palántákat.
Jelentkezni lehet személyesen februártól: minden hétfőn és csütörtökön 17 órától a börcsi sportpályán,
illetve telefonon a következő személynél: Horváth Csaba:+36309461104

Kedves Lakosok!
Börcs Község Önkormányzata és a Rábca Menti Községek Önkormányzatainak Család- és
Gyermekjóléti Szolgálata összefogásával sor kerül egy közösségfejlesztő és –építő pályázat
megvalósítására a TOP 5.3.1-16 nyertes pályázat keretében. A pályázat célja, hogy erősítse a
kialakult, meglévő helyi kisközösségeket, és támogassa újak létrejöttét és működését. Ezt a célt
mindenféleképpen összefogással szeretnénk elérni, melyhez az Ön segítségére és részvételére is
számítunk!
Várhatóan 2019. januárjában az önkormányzat megbízásából néhány kolléga felkeresi a falusi
háztartásokat egy rövid kérdőívvel, hogy megtudjuk, milyen értékekre büszkék és a közösségi élet
milyen területén várnának javulást vagy újfajta kezdeményezést. Kérjük, válaszaival támogassa a
pályázatot, hogy minél több helyi értéket tudjunk magunkénak.

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

