
 

Börcsi Hírmondó 
 

TE SZEDD akció 
 

2019-ben 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 
falubelit kortól függetlenül. Amennyiben tud úgy védőkesztyűt lehetőség szerint mindenki hozzon 
magával. Találkozás és feladatelosztás a Hivatal előtt 
 

2019. április 6-án szombaton 9.00 órakor 
 

Segíts Te is szebbé tenni környezetünket!! 
 

Húsvéti alkotó- és játszóház 
Kedves alkotni vágyók! 
Idén is, mint már jó pár éve, megrendezésre kerül Húsvéti Készülődés nevű alkotó délutánunk, 2019. 
03.30-án, 15:00 órától, melyre nagy szeretettel hívunk mindenkit. Helyszín: IKSZT. Lehetőség nyílik 
húsvéti-tavaszi dekorációk, ajtókopogtatók, asztaldíszek elkészítésére. Idén, egy kis újdonsággal is 
készülünk! A gyermekeknek lehetőségük lesz egy húsvéti játszóházban részt venni, míg a szülők 
alkotnak. Zokni nyuszikat csinálunk, és tojást decopage-olunk. A készülő tárgyakhoz az anyagot meg 
tudják a helyszínen vásárolni, de ha van valami dekoranyag otthon, nyugodtan hozzák el. Várunk 
mindenkit szeretettel.  

 

Nőklub 

Örömmel értesítek mindenkit, hogy 2019. március 11-én megalakult a Börcsi NŐKLUB! ♥️Sok 
szeretettel várunk mindenkit, aki szeretne egy olyan csapathoz tartozni, ahol alap a jó hangulat, és 
alkalmanként színesebbnél színesebb programokkal töltjük el az időt! Várom a jelentkezőket, aki 
szeretne egy jókedvű, aktív közösséghez tartozni... Sok szeretettel: Inotai Zoltánné Terike Tel: 
06303830555 

Garázsvásár 
 

Április 28-án 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..." 
 

Pitypangos hírek 
 

Szeretettel várunk minden leendő „kis Pitypangot” édesanyjával és/vagy édesapjával 
„OVIKÓSTOLGATÓ” játszó délutánunkra, melynek időpontja: 2019. április 24. (szerda) délután 4-től 6 
óráig. 
Óvodai beiratkozás időpontja a Pitypang Tagóvodában: 
2019. május 7. (kedd): 8:00-16:00  
2019. május 8. (szerda): 8:00-16:00  
2019. május 9. (csütörtök): 8:00-16:00 
Minden érintett kisgyermek szülője névre szóló értesítést fog kapni mindkét eseményről. 
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Egy kis segítséget szeretnénk kérni kis falunk lakóitól: idén tavasszal is sort kerítünk a már 
hagyománnyá vált ELEKTROMOS HULLADÉK és PAPÍRGYŰJTÉSRE. Kérjük, hogy akinek van otthon 
valamilyen kiselejtezésre ítélt, elektromos motorral rendelkező háztartási eszköze, illetve összegyűjtött 
papír- hulladéka, az a megadott időpontban legyen szíves juttassa el az ovi udvarára, ezzel hozzájárulva 
a gyerekek tavaszi kirándulásához. Előre láthatóan ÁPRILIS hónapban kerül sor mindkét gyűjtésünkre, 
a pontos időpontokról az Önkormányzat honlapján (www.borcs.hu), a posta előterében és a 
buszmegállóknál lévő hirdetőtáblákon tudunk tájékoztatást adni. Jó szándékukat és segítőkészségüket 
előre is köszönjük! 

Ezen lehetőséget megragadva is szeretnék köszönetet mondani az AMOR Kft. vezetőségének, 
dolgozóinak, hogy rendszeresen felajánlják óvodánk számára az üzemben összegyűlt papírhulladékot. 

Kovácsné Élő Rita 
tagóvoda vezető 

 

Iskolai hírek 
A 2019. év első három hónapjában is sok program volt az iskolában. 

Két alkalommal voltunk Győrben a Vaskakas Bábszínházban, és kétszer volt nálunk a Szegedi 
Látványszínház. Január elején sikeres zongoravizsgát tettek azok a tanulóink, akik a Harmónia 
Zeneiskola keretein belül tanulnak zenét iskolánkban. Hagyományainkhoz híven megrendeztük farsangi 
bálunkat, és március 15-én az ovisokkal együtt emlékeztünk meg a forradalomról. Szülői értekezletet 
tartottunk a leendő első osztályos gyerekek szüleinek, majd két alkalommal vártuk a gyerekeket, hogy 
ismerkedhessenek az iskolával.  

Az idei első versenyen is túl vagyunk. Meseismerő versenyre jelentkezett 4 tanulónk, 3.o.: Burányi 
Barnabás, Lóránt Béla, 4.o.: Farkas Bernadett, Szalai Ádám. A levelezős fordulók után döntőbe kerültek 
a negyedikesek, ahol Szalai Ádám 1. helyezést, Farkas Bernadett 3. helyezést ért el.  Gratulálunk a 
résztvevőknek! 

Terveink szerint több versenyre készülünk még, május elején szervezünk egy papírgyűjtést, melynek 
pontos időpontjáról még tájékoztatjuk a szülőket. Június 3. és 4. hetében a tavalyihoz hasonlóan 
napközis tábor lesz, melyre nagy volt az érdeklődés. Sikerült a pályázatos létszámot növelnünk, így 
valamelyik héten minden tanulónk részt vehet. 

Itt szeretnénk megköszönni a szülőknek, hogy karácsonykor egy nagyobb pénzösszeggel támogatták az 
iskolát.  

Tájház és Falumúzeum Egyesület 
 

Hagyományőrző locsolás a Tájház és Falumúzeumban "Nesze hát a rózsavíz, Gyöngyöm, 
gyöngyvirágom, Hol a tojás, piros tojás, Tarisznyámba várom...." 
Kedves Érdeklődők! 
Nagyon nagy szeretettel hívunk mindenkit, 2019. április 20-án, 15:00 órai kezdettel, Hagyományőrző 
Locsolásunkra a Tájház és Falumúzeumba.(Börcs, Dózsa György utca 39.) A Húsvét egyik legélőbb 
hagyománya a locsolás...Ennek a klasszikus formáját (vödrös locsolás) szeretnénk feleleveníteni, a 
Marcal Tánc és Népművészeti Egyesület közreműködésével. 
További programok. 
- Börcsi népdalok, a börcsi általános iskolás gyermekek előadásában, Dr. Barsi Ernő gyűjtése alapján. 
- Népi tojásfestés- Kóczánné Ács Szilvia népi tojásfestő -Nyuszisimogató -Báránysimogató -Tojáskeresés 
Váruk minden kedves érdeklődőt szeretettel! 
 
 

http://www.borcs.hu/


Köszönet nyilvánítás 
 

Ezúton szeretnénk megköszönni mindenkinek önzetlen támogatását. Jó érzés, hogy a rokonokon, 
barátokon, ismerősökön, és még a falunkon kívül is vannak segítőkész emberek. 
 

Gyenese Család 
 

Baba-Mama klub 
 

Szeretettel várunk minden 3 év alatti gyermeket és szülőjét az IKSZT-be a Baba-Mama Klubban. Minden 
héten csütörtökön 10.00 órától. Beszélgessük, ismerkedjünk! 
 

Ingyenes Jóga  
 

Ingyenes jóga edzésre van lehetőség falunkban. Minden érdeklődőt szeretettel várunk, bővebb 
információ az IKSZT-ben.  
 

Sakkoktatás 
 

Minden kedden 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.  
 

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 focista palántákat. Jelentkezni lehet 
személyesen: minden hétfőn és szerdán 17 órától a börcsi sportpályán, illetve telefonon a következő 
személynél: 
 

Horváth Csaba: +36309461104 
 

Ruhagyűjtés - ruhabörze 
 

A Rábca Menti Községek Önkormányzatainak Család- és Gyermekjóléti Szolgálata ruhagyűjtést -
ruhabörzét szervez 2019. májusában Börcsön a Civilház épületében. Kérjük, hogy tiszta, jó állapotú, még 
használható gyermek és felnőtt ruhákat gyűjtsenek, hozzanak. A Civil Házba (IKSZT) április végétől 
várják a ruhákat. 
 
 
 

tel:+36%2030%20946%201104


Hulladékudvar nyitva tartás 
 

A GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. tájékoztatása alapján 2019. április 1-től a 
hulladékudvarok nyári nyitvatartási ideje a következőképpen alakul: 

Börcs: péntek 12:00 órától - 18:00 óráig 
szombat 10:00 órától - 12:00 óráig 

Abda: kedd 10:00 órától – 16:00 óráig 
szombat 13:00 órától – 18:00 óráig 
 

 

Közösségi felmérés, avagy zajlik a közösségfejlesztő munka a 

községben 
 
Az elmúlt hetekben kérdezőbiztosok segítségével lezajlott a helyi civil élet jelenlegi helyzetét és 

fejlesztési lehetőségeit feltáró felmérés, amely során mintegy 450 lakossal készültek interjúk az említett 

témában. Ennek összegzését, a tapasztalatokat és a feldolgozott ötleteket szeretnénk egy közösségi 

beszélgetés keretében bemutatni, ennek időpontja 2019. április 15., 17:00 óra, helyszín: IKSZT. A 

program második felében pedig felmérjük a jelenleg is sikeres és a jövőben lehetséges rendezvények 

témáját. 

Az összejövetel már harmadik lesz a sorban, idén januárban és márciusban sor került hasonló 

eseményre, melyeken bemutattuk a résztvevőknek az „Élő közösségek a Holt Rábca mentén” című 

projektet, ismertettük a tavaly novemberben a község civil szervezeteinek vezetőivel és a közösségi élet 

aktív résztvevőivel készített mélyinterjúk eredményeit, valamint közösen gondolkodva felmértük a falu 

közösségi életének adottságait és fejlődési irányait. 

 

 

 

 

 

 


