
 

Börcsi Hírmondó 
 

Őrizzük meg Börcs (község) értékeit. 
Folyamatosan változik a világunk. Szeretnénk ebben a rohanó világban összegyűjteni Börcs régi, közelmúltban 

történt eseményeinek fotóit, emlékeit…….. 

Ha van egy jó története valakinek, ami a faluban történt vele, vagy valakivel és mások számára is izgalmas 

lehet szívesen meghallgatjuk. 

Gyűjtünk:  
Rendezvényekről fotókat, beszámolókat, esetleg tárgyi emlékeket, (oklevelek, nyeremények…) 

Családi emlékek ( katonai igazolványok, munkakönyvek, levelezőlapok, fényképek….) 

Várjuk személyesen az IKSZT-ben, e-mailben (ikszt.borcs@gmail.com), illetve házhoz is megyünk a 

történetekért és emlékekért. 

Az Összegyűjtött anyagokat az idei évben megújuló www.borcs.hu honlapon folyamatosan közzé tesszük. 

Az eredeti anyagokat digitalizáljuk, rövid határidőn belül személyesen juttatjuk vissza a tulajdonosoknak. 
 

Farsangi Retro Buli és Karaoke Party 
Kedves Érdeklődők! 

Egy fergeteges Farsangi retro bulival, és karaoke partyval várunk benneteket, 2020. február 15-én, 20:00 

órától, Börcsön, az IKSZT-ben. 

Farsang lévén, jó volna, ha jelmezben érkeznél, de ha nincs kedved beöltözni, az sem gond. 

A legötletesebb jelmezeket díjazni fogjuk. 

22:00-23:00 óráig karaoke partyval készülünk.  

A zenéről, és a jó hangulatról Hegedűs Róbert gondoskodik. 

A belépő díja: 2000 Ft, mely magába foglal egy pohár pezsgőt, és egy kis harapni valót.. 

Részvételi szándékot kérjük jelezni!  

Várunk mindenkit szeretettel, kezdjük az új évet együtt, egy jókedvű estével! 

Börcsi Faluszépítő és Kulturális Egyesület 

Cirkusz 
Mindenkit szeretettel várunk 2020.02.16-án 15.00 órától az IKSZT nagytermébe - Belépő: 1400 Ft. 

Gyermekeknek kuponnal 50% kedvezmény. 
 

Sütivásár 
Az óvodai Szülői Munkaközösség 2020. március 7-én 15.00-tól az óvoda javára süteményvásárt szervez az 

IKSZT-ben.  

Várjuk azon szülők, községünk lakóinak jelentkezését, akik támogatnák rendezvényünket saját készítésű 

süteménnyel, ill. azokat, akik szívesen vásárolnak, fogyasztanak házi készítésű édességet. Felajánlásiakkal és 

kérdéseikkel keressék: Fehérné Rácz Ernát 06/706173568, Veneszné Kováts Adriennt 06/202369875. 

A sütemény vásár mellett kézműves programmal várjuk a gyermekeket az IKSZT nagytermébe. 
 

Börcsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
Az Egyesület gépjármű parkja új tűzoltó autóval bővült. A tűzoltó autó hivatalos szentelésére 2020. február 

22-én kerül sor a katolikus templomnál a Szentmisét követően. A szentmise kezdete 16.00 óra. 

Szeretettel várunk mindenkit. 

Önkéntes Tűzoltók 

Ingyenes Jóga  
Ingyenes jóga edzés. Érdeklődjön az IKSZT-ben (ikszt.borcs@gmail.com, ill. facebook: Ikszt Teleház Börcs. 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk.  

 

 

2020. február 
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Toborzás! 
A Börcs KSE szeretettel várja a labdarúgás iránt érdeklődő 5 éves kortól a focista palántákat. Jelentkezni lehet 

személyesen: minden héten pénteken 17 órától a börcsi sportpályán, illetve telefonon a következő személynél: 

Horváth Csaba:+36309461104 
 

Sakk oktatás az IKSZT-ben 
Minden kedd 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. A részletekről 

bővebb felvilágosítást az IKSZT-ben lehet kérni. 
 

Baba-Mama klub 
Szeretettel várunk minden 3 év alatti gyermeket és szülőjét az IKSZT-be a Baba-Mama Klubban kéthetente. 

Találkozókról bővebb információ az IKSZT-ben és a védőnőnél. 

 

Tervezett programok 2020-ban 
 

Dátum Program 

02.15. Farsangi Retro Buli és Karaoke Party 

03.23. Retro Véradás 

03.28. Egészségnap 

03.28. Húsvéti készülődés 

04.04. Szemétszedés Föld napja 

04.11. Hagyományőrző húsvéti locsolás és örökségnap 

05.09. Határvágta futás 

05.16. Iskolai Szülői Munkaközösségi bál 

05.23. Tűzoltóverseny 

05.29. Óvodai évzáró 

05.31. Börcsi Lovas Vigasságok Horváth József Fogathajtó emlékverseny 

05.31. Hősök napja 

06.13. Játszótéri buli 

08.02. Kleinhoff István emléktorna 

08.04. Véradás 

08.23. Búcsú 

09.12. Családi nap a sportpályán 

09.19. Szüreti bál 

10.10. Tökfesztivál és hagyományőrző kézműves vásár 

10.17. Idősek napja 

11.14. Jótékonysági vásár 

11.28. Karácsonyi készülődés 

12.05. Mikulás futás 

12.05. Házhoz jön a Mikulás 

12.07. Közmeghallgatás 

12.20. Falukarácsony 

12.21. Véradás 

 

tel:+36%2030%20946%201104

