2014. december

Börcsi Hírmondó
Falukarácsony 2014.
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 a közös karácsonyi ünnepségünk.
A Falu Karácsonyfáját 2014. december 21-én vasárnap 15.00 órakor
Az IKSZT (Erzsébet tér 3.) előtti téren egy kedves kis ünnepség keretében tervezzük
feldíszíteni.
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”.
Közvetlenül az ünnepi műsor és a fenyőfa feldíszítése után a Pitypang óvoda apróságai
betlehemes műsorukkal, a Győri Pedagógus Énekkar pedig ünnepi koncerttel vár minden
kedves érdeklődőt a rk. templomban.
A templomi rendezvényeket követően a nagymamák és nagypapák, a vöröskeresztesek és a
fiatalok mindenkit sok szeretettel várnak egy baráti beszélgetésre, melyhez a forró tea, a
forralt bor, a sütemények és a sült gesztenye immáron 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 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 Faluvédő és Művelődő Egyesület
Őszi Napsugár Nyugdíjas Egyesület
Vöröskereszt helyi aktivistái
Börcs Községi Sportegyesület
Börcsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Tájház és Falumúzeum Egyesület
Börcs Fejlődéséért Alapítvány
Börcsi Polgárőr Egyesület

Köszönetnyilvánítás:
Köszönetet szeretnénk mondani a falu- és a környező települések lakosainak, hogy az elmúlt
egy hónapban megtisztelték jelenlétükkel és támogatásukkal a jótékonysági rendezvényeinket.
Köszönettel:

A szervezők

Bábszínház
Kedves Börcsiek!
2014. december 18-án csütörtökön 15 órakor a Habakuk Bábszínház előadásában a Diótörőt
láthatják. (műsoridő: 45 perc) A rendezvény az Iskola tornatermében kerül megrendezésre. A
részvétel ingyenes.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Szervezők
Jóga
Minden héten kedden vagy szerdán (a terem foglaltságot figyelembe véve) 17.30-kor jóga az
IKSZT nagytermében. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.
Regisztrálni Facebookon vagy a 96/826-156-os telefonszámon lehet.
IKSZT dolgozók

Óvoda
„Fenyőágon, madárszárnyon megérkezett a karácsony…
Hozott hírt a pásztorokról, csillagokról, jászolokról, kis Jézusról, Máriáról, a híres három
királyról…
Fogadjuk meleg szobával, friss sültekből vacsorával, ünnepeljük, marasztaljuk, énekszóval
magasztaljuk!” (Bornemissza Endre: Karácsony)
Békés, Boldog Karácsonyt és Eredményekben Gazdag Boldog Új Évet kívánunk kisfalunk
minden lakójának, különösen azoknak a jólelkű embereknek, akik valamilyen módon
segítették óvodánkat, szebbé téve ezzel a börcsi kisgyermekek mindennapjait.
Kis és Nagypitypangok nevében
Kovácsné Élő Rita óvodavezető

