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Börcsi Hírmondó
Önkéntes tűzoltóink a győrújbaráti versenyen
2018 május 18-án, Nyúl és Győrújbarát közösen rendezi az I. Fokozatú Járási Önkéntes Tűzoltó
Versenyt, melyen 26 település, közel 70 csapattal vesz részt, a pici gyerekektől a legidősebbekig. A
verseny 8:00 órakor veszi kezdetét megnyitóval, majd a csapatok szerelései következnek.
Eredményhirdetés: 13 óra körül. Helyszín: Győrújbarát Széchenyi Krt. , GPS: 47.605137, 17.657682
Győrújbarát Repülőtér. A Börcsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület is képviselteti magát, szeretettel várnak
mindenkit szurkolni.
Minden érdeklődőt sok szeretettel várunk!

Szülői Közösségi Bál
Nagy szeretettel hívunk mindenkit május 18-án szombaton 20 órától az IKSzT rendezvényudvarán
megrendezésre kerülő jótékonysági SZÜLŐI KÖZÖSSÉGI BÁLUNKBA !
Élő zenével, frissen sült langallóval, tombolával, és jókedvvel várjuk vendégeinket.
Idén először fellépőnk is lesz, Kiss Claudia énekesnő személyében, aki gyönyörű hangjával fogja emelni
az est hangulatát.
Zenél: Csányi Patrik
Belépő: 2.000,- Ft
Asztalfoglalásra a 06202222584-es telefonszámon van lehetőség.
Köszönjük, ha a belépőjegy megvásárlásával, jelenlétével támogatja a börcsi iskola diákjait. Várunk
mindenkit nagy szeretettel. A bevételből az iskolai rendezvényeket, kirándulást támogatjuk.
Találkozzunk szombaton! Töltsünk el együtt egy vidám estét!
Iskolai Szülők Közössége

Jótékonysági koncert
a Börcsi evangélikus templom toronyablak zsalugátereinek felújítására, melyen
felcsendülnek részletek Vivaldi, Händel, Pergolesi, Franck, Offenbach, Mascagni,
Delibes, Webber stb… egyházi és világi műveiből.
Közreműködnek:

Sashalmi Ágnes – szoprán
Wolf Ildikó – mezzoszoprán
a Győri Nemzeti Színház énekművészei
Szelcsányi Edit - zongora
2019. május 19. 16 óra

Börcsi evangélikus templom
A koncert bevételét a templom toronyablak zsalugátereinek felújítására fordítjuk.

Papírgyűjtés
Május 22-én, szerdán a reggeli órákban viszik el az összegyűjtött papírt
óvodánkból. Kérjük, hogy lehetőségük szerint, minél több papírt hozzanak a
hétfői és keddi nap folyamán, mert ezzel hozzájárulnak a gyerekek
kirándulásához.

A konténerbe kizárólag papírt lehet tenni!
Környezettudatosság az Óvodában
Elektromos és elektronikai hulladék begyűjtést szervezünk: 2019. május 19-20. Hétfőn a reggeli
órákban jönnek az összegyűjtött tárgyakért.
Ezen a napon óvodánkba várjuk a használaton kívüli, működésképtelen vagy csak megunt,
lecserélésre szánt háztartási gépeket, szórakoztató elektronikai eszközöket, s minden olyan
berendezést, ami valamikor árammal, elemmel működött.
Az elektronikai hulladékot a kommunális hulladékkal keverni tilos, azt külön, szelektíven kell
gyűjteni. A hatékony begyűjtésért óvodánk bevételhez jut.
Ha csak egy használhatatlan:
- háztartási géppel (mosógép, mosogatógép, mikrohullámsütő, hűtő, hajszárító, húsdaráló,
porszívó, robotgép stb)
- információ és távközlési berendezéssel (tv, monitor, számítógép)
- szórakoztató elektronikai cikkel
- elektromos barkácsgépekkel , szerszámokkal
- játék és szabadidő felszereléssel
- mobiltelefonnal
tudja támogatni az akciót, akkor is sokat segített.
Az elszállításról az Eu szabványnak megfelelően gondoskodunk.
KÉRÜNK MINDENKIT, HOGY A HULLADÉKLEADÁSSAL TÁMOGASSÁK AZ ÓVODÁNKAT!
Köszönettel: Kis- és Nagypitypangok és Óvónénik

Hősök napi megemlékezés!
Az első és a második világégés áldozataira gondolva szeretnénk tiszteletet adni Hősök napi
megemlékezésünkkel, melyet
2019. május 26-án, vasárnap 15,00 órakor
tartunk az Erzsébet téri emlékműnél. Az ünnepi műsor után közösen átsétálunk az első világháború
áldozatainak emléktáblájához, hogy előttük is lerójuk kegyeletünket.
Megemlékező rendezvényünkre szeretettel hívjuk, és várjuk községünk lakóit. Tisztelegjünk együtt, a
magyar áldozatokra, hősökre emlékezve.
Önkormányzat

Könyvbemutató
Szeretettel hívunk minden kedves érdeklődőt, 2019. június 4-én, 18:00 órai kezdettel tartandó
könyvbemutatóra az IKSZT-be. Kiadásra kerül egy olyan könyv, amiben a megyében hosszú ideig egy
helyen dolgozó pedagógusok életpályáját mutatják be. Helyet kap ebben a kiadványban, a Börcsön
1956-1972-ig tanító Sas Miklós tanárbácsi is. Lehetőség lesz a családtagjaival, és a könyv
szerkesztőivel való beszélgetésre is. Várunk mindenkit szeretettel, emlékezzünk együtt Sas
tanárbácsira.

Lovasnap
XIV. Börcsi Lovas Vigasságok Horváth József emlékverseny. 2019. június 9. Győr - Moson - Sopron
megyei fogathajtó bajnoki forduló! Akadály hajtás! (Bővebb program később!)

