
 

 

 

 
 

Börcsi Hírmondó 
 

 

 

Áldott, békés és szeretetteljes karácsonyt,  

sikerekben és egészségben bővelkedő új esztendőt kíván: 

 

Börcs Község Önkormányzata 

Börcsi Egészségmegőrző és Rendezvényszervező Egyesület 

Börcsi Faluszépítő és Kulturális Egyesület 

Börcsi Faluvédő és Művelődő Egyesület 

Börcs Fejlődéséért Alapítvány 

Börcs Községi Sportegyesület 

Börcsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 

Tájház és Falumúzeum Egyesület 

Vöröskereszt helyi aktivistái 

Pitypang Napközi otthonos Óvoda 

Zrínyi Ilona Általános Iskola  

Börcs Tagiskola 

 
  

2021. december 



 

 

Meghívó közmeghallgatásra 

 
Értesítem a Tisztelt Címet, hogy községi Képviselő-testületünk rendes ülését 

2021. december 13-án, hétfőn, 17:00 órai 

kezdettel tartja a börcsi önkormányzat tárgyalótermében, 

melyre ezúton tisztelettel meghívom! 

                           

                          Javasolt napirendi pontok: 

                          1.) Közmeghallgatás 

                                          előadó: Rácz Róbert polgármester 

                                                              Rácz Róbert 

                                                               polgármester 

 

 

Falukarácsony 

 
Szeretettel hívjuk településünk lakóit, 2021. december 19-én, 15:00 órai kezdettel tartandó rendhagyó 

Falukarácsonyunkra.  

Sajnos a kedvezőtlen vírushelyzet miatt a rendezvény beltéri elemeit nem áll módunkban megtartani, de egy 

rövid műsorral, és közös karácsonyfa díszítéssel, ünnepre hangolódással várunk szeretettel mindenkit. 

15:00 órától a börcsi általános iskolás gyermekek műsorát tekinthetjük meg, majd Szalai Ádámtól 

hallgathatunk egy csodaszép karácsonyi történtet. 

Az iskolai Szülők Közössége idén is, az előző évekhez hasonlóan, Adventi vásárral várja a rendezvényre 

látogatókat. 

Forralt borral, teával, és karácsonyi hangulattal készülünk. 

Találkozzunk december 19-én, és várjuk együtt a Kis Jézus születését. 

 

                                                                                                             Börcs Község Önkormányzata 

 

 

 

Adventi vásár 

 

Az Iskolai Szülők Közössége szeretettel várja a falu kedves lakóit, 2021. december 19-én, 15:00 órától, a 

Falukarácsony keretein belül megrendezésre kerülő Adventi vásárára. 

Az előző évekhez hasonlóan, karácsonyi díszekkel, ajándéktárgyakkal, finomságokkal várjuk a hozzánk 

látogatókat. 

A vásárból befolyt összeggel az iskolát, a gyermekek fejlődését szolgáló eszközökkel támogatjuk.  

 

                                                                                                                       Iskolai Szülők Közössége 

 

Óvodai hírek 

 
Hálásan köszönjük a Kis Pitypangok nevében a Börcsi Egészségmegőrző és Rendezvényszervező 

Egyesületnek a mikuláscsomagokat, és az anyagi segítséget, amit óvodánk „Jézuskájának” adtak, ezzel 

kiegészítve a falu összes lakója által, tavasszal és ősszel gyűjtött elektromos hulladékért kapott pénzt. 

Áldott, békés karácsonyt, és jó egészséget kívánunk mindenkinek! 

                                                                                                           Kis-és Nagy Pitypangok 

 



 

 

Iskolai hírek 

 
Iskolánk tanulóinak nevében köszönjük a Börcsi Egészségmegőrző és Rendezvényszervező Egyesületnek a 

Mikulás csomagokat és az anyagi támogatást. 

                                                                                                             Iskola dolgozói 

 

 

Véradás 

 
 

Községünkben 2021. december 20-án hétfőn 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 orvosi vizsgálat 

előzi meg, amely megfelel egy szűrővizsgálatnak, ezért kérnénk, hogy a megjelentek hozzák magukkal 

lakcím és TAJ kártyájukat.  

A véradás a közelgő ünnepek miatt különösen fontos, hiszen rohanunk, készülünk az ünnepre, ritkán van 

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

Utána szeretettel várjuk Önöket egy frissítő italra az elvesztett folyadék pótlása érdekében. Az ünnepek 

kellékei sem fognak hiányozni, bejgli, szaloncukor…. 
 

COVID-19 BETEGSÉGBŐL VALÓ GYÓGYULÁST KÖVETŐEN, ha teljesen felgyógyult, 

tünetmentes, akkor a gyógyulást követően három hét múlva (21 nap) adhat vért. 

 

                                                                                                               Börcsi Vöröskereszt Szervezete 

 

 

 

Tisztelt Börcsiek! 
 

Köszönjük, hogy egyesületünk elmúlt két hónapban szervezett rendezvényeit segítették! 

- A jótékonysági vásár az elmúlt évek legsikeresebb alkalma volt, melynek bevételéből részesült az iskola, 

óvoda, egy unokáit nevelő család, és tartalékot tudtunk képezni, amelyből bármikor gyorsan, hatékonyan 

tudunk segíteni, ha valahol szükség lenne rá. 

- A „Hagyj el egy Mikulás” csomagot mozgalomhoz többen is csatlakoztak, nemcsak a kezdeményezők, így 

több kisgyermeknek együtt tudtunk örömet szerezni.  

- Az adventi számvadászat jelenleg is zajlik, köszönjük a sok-sok fényképet, amelyet oldalunkra, illetve a 

helyi Facebook csoportba feltöltenek! A legszorgalmasabb vadászok karácsony után jutalomban 

részesülnek! 

Valamint nagy köszönetet szeretnénk mondani mindenkinek, a falu határain kívül és belül is  mindenkinek, 

legyen az Civil szervezet, támogató, vagy segítő, hogy egyesületünk tagjainak családját, tagját 

adományaikkal támogatták a Jótékonysági  Mikulásfutás alkalmából.  

 

Mindenkinek jó egészséget, boldog ünnepvárást kívánunk sok-sok szeretettel:  

 

                                                                     Börcsi Egészségmegőrző és Rendezvényszervező Egyesület 

 

 

 



 

 

Köszönetnyilvánítás 

 
Köszönöm, köszönjük mindenkinek! Szervezőknek, résztvevőknek, támogatóknak a segítséget, mely 

könnyebbé teszi a küzdelmet a betegséggel. 

                                                                                     Kiss-Simon Enikő 

 

 

 

Börcs KSE 

 
Kedves Sportbarátok! 

 

Mindenkinek szeretnénk megköszönni az egész éves szurkolást, biztatást, segítséget, amit a Börcsi 

Sportkörért tettetek. Külön szeretnénk megköszönni pártoló tagjainknak anyagi támogatásukat.  

Az ünnepek közeledtével mindenkinek Áldott, Békés Karácsonyi Ünnepeket és egészségben, sikerekben 

gazdag Boldog Új Évet kívánunk! 

Börcs KSE vezetősége és játékosai 

 

 

 

Kedves 65 év feletti Börcsiek! 

 
Mint ahogy az előző években, ebben az évben is szeretné az önkormányzat meglepni egy karácsonyi 

ajándékcsomaggal a börcsi szépkorúakat, ezzel kifejezve feléjük megbecsülésünket és hálánkat. 

A Covid járvány számos nehézség elé állította önkormányzatunkat, sajnos a költségvetést is alaposan 

megtépázta, sok mindent át kellett értékelnünk, és módosítani a tervezett dolgokon. 

Ebből kifolyólag a képviselő-testület úgy döntött, hogy 65 évről 70 évre emeli a jogosultsági korhatárt, 

miszerint a 70. életévét betöltött szépkorú lakosaink jogosultak a csomagok átvételére, amit mindenkinek el 

fogunk juttatni otthonába. 

Kívánunk mindenkinek szép ünnepeket, és elsősorban jó egészségben eltöltött, boldog új esztendőt! 

 

                                                                                                                     Börcs Község Önkormányzata 

 

 

 

 
 

 
 


