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Börcsi Hírmondó

Börcsi Lovas Vigasságok Horváth József Fogathajtó emlékverseny
XIV. alkalommal kerül megrendezésre a Börcsi Lovas Vigasságok.
Időpont: 2019. június 9. 12.00 óra
Helyszín: Ady E. utcai sportpálya
Program:
12.00 Akadályhajtás
Wendi’s Böhmische Blasmusik fúvószenekar (Nickelsdorf)
15.00 ugrálóvár
népijátékok
kürtőskalács sütés
szerencsepercek
A rendezvény ideje alatt a fogatok járják a település utcáit, a lovak után hagyott „természetes anyagok” nagyon jó táptalajt
nyújtanak a rózsák és egyéb növényeknek.

Szeretettel várunk mindenkit rendezvényünkön!
Szervezők

2019.06.09

Ingyenes koncert a focipályán 21.00 órától

Börcsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Győrújbaráton került megrendezésre 2019. május 18-án az I. fokozatú Tűzoltóverseny, amelyen
Börcs Községet a Börcsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület képviselte. Nagyon jó eredményeket értek el
tűzoltóink a versenyen. Különdíjban részesítették a helyi Vöröskereszt tagjaiból alakult Senior női
tűzoltó csapatot.
Összesített kategóriákban elért eredmények:
Senior kategória I. hely
Iskolai fiú I. hely
Senior férfi I. hely
Kismotorfecskendő szerelésben elért helyezések:
Ifjúsági lány I. hely
Senior férfi I. hely
Senior nő II. hely
Felnőtt nő III. hely
Staféta futásban elért helyezések:
Senior férfi I. hely
Senior nő II. hely

Toborzás!
A Börcs KSE szeretettel várja a labdarúgás iránt érdeklődő focista palántákat.
Jelentkezni lehet Horváth Csabánál+36309461104

Köszönet
Az evangélikus egyházközség a köszönetét fejezi ki a május 19-én megrendezett jótékonysági koncerten
megjelenteknek, a katolikus és evangélikus testvéreknek, akik adományaikkal hozzájárultak a
harangtorony zsalugátereinek megújulásához, vagy cseréjéhez.

Köszönet
Köszönjük a papírgyűjtésben és az elektromos hulladékgyűjtésben résztvevőknek a segítséget. A befolyt
összeget a gyermekek fejlődésének elősegítéséhez szükséges eszközökre fordítottuk.
Kis- és Nagy Pitypangok

Játszótéri buli
Idén is megrendezésre kerül a nagyjátszótéren a Játszótéri buli.
Ideje: 2019. június 22.

Keressük Börcs tehetségeit
Várjuk azok jelentkezését, akik valamilyen sportágban, tehetségkutató versenyen, tanulmányi
versenyen vagy egyéb kategóriában jó eredményt értek el. A kiemelkedő eredményt elért fiatalokat,
kevésbé fiatalokat szeretnénk a Játszótéri bulin köszönteni. (Jelentkezni lehet az IKSZT-ben, illetve a
Hivatalban személyesen, vagy telefonon 96/553-240, illetve e-mailben: igazgatas@borcs.hu,
ikszt.borcs@gmal.com)

