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Börcsi Hírmondó 
 

Falukarácsony 2019.  
 

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 2019. december 15-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 

 Nefelejcs Dalkör - Ikrény 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 

sütemény elengedhetetlen. Azt gondoljuk, a rendezvényünk még családiasabbá válna, ha a 

vendégeink a saját maguk által sütött süteményekkel 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 (XII.12.) délután 16.00 óráig 

szíveskedjenek a hivatalba eljuttatni. Köszönjük!!!! 

            Szervezők 
 

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 
Börcsi Faluszépítő és Kulturális Egyesület 

Pitypang Napközi otthonos Óvoda 
Zrínyi Ilona Általános Iskola Börcs Tagiskola 

 
 

2019. december 
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Adventi Vásár az Iskolai Szülők Közössége szervezésében 
 

Kedves Börcsiek, Kedves Érdeklődők, Kedves Szülők! Idén ötödik alkalommal szervezi meg 

az Iskolai Szülők Közössége, Adventi vásárját. Ezúton is nagy szeretettel várunk minden 

kedves érdeklődőt, 2019.12.15-én, a Falukarácsony keretein belül 15:00-18:00 óráig, az 

IKSZT előtti téren. Mint mindig, most is nagy szeretettel készülünk a vásárra, melynek teljes 

bevételéből a helyi általános iskolát szeretnénk támogatni. Ennek átadása, 2018.12.18-án, 

18.00 órakor lesz az iskolai karácsonyi ünnepségen.  

Várunk mindenkit szeretettel:  

Iskolai Szülők Közössége, Börcs 
 

Közmeghallgatás 
 

Tisztelettel értesítjük községünk minden lakosát, hogy Önkormányzatunk a 2019. évi 

közmeghallgatást  
 

2019. december 9-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! 
 

Jótékonysági Mikulásfutás Árminért 
 

Szeretettel várunk minden segíteni akaró, és sportolni szerető embert, 2019. december 7-én 

15:00 órai kezdettel Börcsre (Helyszín: Börcs, Erzsébet tér 3-4.), jótékonysági 

mikulásfutásunkra, melynek bevételéből Árminnak szeretnénk vásárolni egy speciális biciklit, 

amivel ő is átélheti a felhőtlen gyermekkor szabadságát, és boldogságát, kitárulhat előtte a 

világ egy kicsit. 

Tolmácsolnánk Ármin üzenetét: 

Mészáros Ármin vagyok. 6. hónapra születtem koraszülöttként. Halmozottan sérült vagyok, a 

mozgásom, a látásom, a gondolkodásom nem az igazi. Szeretek iskolába járni, fejlesztésekre. 

Mellette anyával sokat csavargunk, kirándulunk, különböző programokra járunk. Sok néni és 

bácsi segít ebben nekünk! Ha sikerül a terv 3 keréken is tudunk világot látni. 

Köszönöm, hogy segítetek ebben, hogy én is átélhetem azt, ami a kortársaimnak természetes, 

három kerékre pattanhatunk anyával, és élvezhetjük a szabadságot. 

15:00 órakor egy pár perces bemelegítést tartanak a SPEEDFIT edzői. 

15:10-kor kezdetét veszi a futás, a választott távon. 

Távok: 

- 4,55 km-hosszú táv 3500,- Ft 

- 2,17 km-rövid táv 2500,- Ft 

- 1,16 km-sétatáv 2000,- Ft 

15:50 A futás összegzése, értékelése, tombola 

16:00 Mikulás koncert: Jakab Noémi, Pápai Anikó, Süle Zita 

17:00 órától Lézershow-Hegedűs Róbert 

Itt lesz egy kis meglepetés is 

A regisztrációs díj tartalmaz egy emlékérmet a futásról, a rajtszámokat, utána pedig mindenkit 

szeretettel várunk egy frissítőre, teára, és zsíros kenyérre. A helyszínen találkozhattok az igazi 

Mikulással is, és egy kis meglepetéssel is készülünk, úgyhogy a gyerekek se maradjanak 

otthon. Kérjük, hogy aki eljön hozzánk, hozzon magával egy mikulássapkát, vagy Mikulás 

ruhát, és ebben fusson. A helyszínen tartózkodó Mikulásunk a gyermekeket apró 

meglepetésekkel várja! 
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Kutyát csak akkor hozzatok, ha 100%-ig biztosak vagytok abban, hogy jól kezelhető nagy 

tömegben is. Jótanács: Mindenki hozzon magának kabátot, meleg ruhát, amit a futás után fel 

tud venni. A rendezvényen mindenki saját felelősségére vesz részt!!!!!!! 

Találkozunk 2019.12.07-én, Börcsön. Nagy szeretettel várunk mindenkit: BFKE 

 

Kedves Börcsiek! 

Szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik munkájukkal, tudásukkal, idejükkel, 

ötleteikkel, bizalmukkal, és anyagilag támogatták egyesületünk fejlődését, munkáját… 

Köszönjük a sok szeretetet és bíztatást, amit az elmúlt időszakban kaptunk!  

   Börcsi Faluszépítő és Kulturális Egyesület (BFKE) 

 

 

 
 

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 
 

Véradás: 
 

Községünkben 2019. december 18-án szerdán 16-19 óráig kiszállásos véradást szervezünk, 

melyre szeretettel hívjuk és várjuk az önzetlenül segíteni szándékozó lakosokat. 

Az elmúlt években sajnos megyénkben is jelentősen csökkent a véradók száma, ezért ezúton 

is szeretnénk Önöket is megszólítani és kérni, amennyiben egészségesek, s bátorságot 

éreznek, hogy 10 percre karjukat nyújtsák jöjjenek el az IKSZT-be, hisz ezzel a gesztussal 3 

betegen segíthetnek! 

A vér, a vérkészítmény számtalan műtét elengedhetetlen része, számos gyógyszer alkotó 

eleme, mely a tudomány mai állása szerint nem állítható elő mesterséges úton. 

A vér levételét előzetes orvos vizsgálat előzi meg, amely megfelel egy szűrővizsgálatnak, 

ezért kérnénk, hogy a megjelentek hozzák magukkal lakcím és TAJ kártyájukat.  

A váradás közelgő ünnepek miatt különösen fontos, hiszen rohanunk, készülünk az ünnepre, 

ritkán van időnk egy kicsit megállni, lassítsunk, segítsünk embertársainknak.... 

Utána szeretettel várjuk Önöket egy pár virslire, frissítő italra az elvesztett folyadék pótlása 

érdekében. Az ünnepek kellékei sem fognak hiányozni, gesztenye, beigli, szaloncukor…. 

 

Óvodai hírek 
 

Köszönjük a helyi Vöröskereszt jótékonysági vásárából és az óvoda Szülői Munkaközössége 

által szervezett vásárból kapott pénzbeli támogatást. 

 

Sportkör 
 

A Börcs KSE szeretettel várja a labdarúgás iránt érdeklődő 2005 és 2013 év között született 

focista palántákat. Télen teremben való edzésre az óvodásokat és az alsó tagozatos általános 

iskolásokat. 

Jelentkezni lehet a következő személynél: Horváth Csaba (06-30-946-1104) 

Személyesen februártól a börcsi sportpályán. 
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Szociális tűzifa 
 

Börcs Község Önkormányzata az előző évekhez hasonlóan pályázott és nyert a szociális célú 

tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásra. Ennek eredményeként 45 m3 

kemény lombos tűzifa kiosztására nyílik lehetőség. A támogatás megállapításához kérelmet 

kell benyújtani jövedelemigazolással az önkormányzathoz, ami alapján a Szociális Bizottság 

dönt. Aki még nem nyújtott be kérelmet, de úgy érzi, hogy téli fűtését a rendelkezésére álló 

jövedelme mellett nehezen tudja megoldani, kérjük éljen a támogatás lehetőségével.   

Önkormányzat 

 

 

Hulladékudvar 
 

A Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. értesítése alapján tájékoztatjuk T. Lakosságot, 

hogy a börcsi hulladékudvar 2019. december 14-én bezár.  

A hulladékudvar utolsó nyitvatartási napja: 2019. december 14. 

 

Áramszüneti értesítő 

december 05-én 9.00 órától - 15.00 óráig 

érintett utcák, szakaszok: 

Ady Endre (2,25) 

Sport (egész) 

Töltés (egész) 

Fő (egész) 

Dózsa György (1-17 páros, páratlan és 55-től felfelé páros és páratlan házszámok 

Rábcasor (1-5 páros páratlan) 

Házhoz jön a Mikulás! 

 

Idén is meghirdetjük a „Házhoz jön a Mikulás” akciónkat. A névvel és címmel ellátott csomagokat 2019. 

december 3-ig kérjük leadni az IKSZT-ben.  A Mikulás a gyerekeket 2019. december 5-én 17.00 - 20.00 óra 

között látogatja meg. 

 

Tisztelt Szülők!  

 

Értesítem Önöket, hogy 2019.12.02-től megkezdem szülési szabadságom. Ettől a naptól Mészáros Attiláné 

(Évi) abdai védőnő látja el a körzetet helyettesítésben átmenetileg, majd Fehérné Rácz Erna védőnő veszi át 

tőle. 

Az orvos-védőnői közös tanácsadások eddig megszokott rendje és megszervezése változatlanul marad.  

A védőnői tanácsadások rendje a következőképpen változik:  

- Várandós tanácsadás: szerdánként 13.30-15.30 óráig  

- Csecsemő tanácsadás: csütörtökönként 8.30-10.30 óráig  

A tanácsadás  helye: Védőnői Tanácsadó Börcs, Dózsa György utca 69.  

Elérhetőség:  06/20/227-5163 Mészáros Attiláné 

    06/20/371-3775 Fehérné Rácz Erna 

A tanácsadások előzetes telefonos időpont egyeztetés alapján kerülnek megszervezésre. Ezért a fenti 

telefonszámok egyikén előzetes bejelentkezés szükséges abban az esetben, ha még nincs előre egyeztetett 

időpont.  

Tisztelettel: Mórocz Csilla  

                          védőnő  


