2014. május

Börcsi Hírmondó

Hősök napi megemlékezés
Az első és a második világégés Börcsi áldozatainak szeretnénk tisztelegni Hősök napi
megemlékezésünkkel, melyet
2014. június 01-én, vasárnap 15,00 órakor
tartunk az Erzsébet téri emlékműnél. Az ünnepi műsor után közösen átsétálunk az első
világháború áldozatainak emléktáblájához, hogy előttük is lerójuk tiszteletünket.
Megemlékező rendezvényünkre tisztelettel várjuk a rokonokat, tisztelőket és mindazokat, akik
úgy gondolják, hogy ennyivel mindenképpen tartozunk az áldozatoknak.
Önkormányzat
Tájház és Falumúzeum Börcs
2014. 05.31-én 14.00 órai kezdettel a győri ÉRMEGYŰJTŐ KÖR szakértői bemutatót és
értékbecslést tartanak ókori (római), újkori papírpénzek (1850-es évektől kiadott),
képeslapok, haditechnikai és kitüntetések valamint egyéb vegyes gyűjtési területeken
(fémpénzek, emlék veretek, stb.). Ezentúl saját szakterületükön belül ismertetőt adnak annak
szépségéről, értékéről.
A programon való részvétel ingyenes, egy kihelyezett dobozba várjuk a felajánlásokat,
melynek összegét a ház és az állatok fenntartására fordítjuk.
Helyszín: Tájház és Falumúzeum Börcs, Dózsa György utca 39.
Rossz idő esetén a rendezvényt a Civil Ház nagytermében (Erzsébet tér 3. ) tartjuk.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Köszönetnyilvánítás
A véradás önzetlen segítségnyújtás másoknak, olyan gesztus, amely mindenképp
megbecsülést érdemel. Ezúton szeretnénk köszönetünket kifejezni az áprilisi véradáson
megjelent véradóinknak. Szeretettel hívjuk és várjuk a falu segíteni tudó- és akaró lakosait
őszi véradásunkra.
Vöröskereszt helyi szervezete

IX. Börcsi Lovas Vigasságok
Immáron kilencedik alkalommal kerül megrendezésre községünkben a
Horváth József Fogathajtó Emlékverseny, ill. az ahhoz kapcsolódó lovas vigasságok.
Pünkösd vasárnapján (június8.) 12,00 órakor kezdődnek a versenyek, melynek keretében
egyes, kettes, négyes és pónifogatok mérik össze tudásukat.
A vetélkedések után a Nádasdy Ferenc huszárbandérium bemutatóját láthatják az érdeklődők,
majd a díjkiosztás után zenés mulatsággal búcsúztatjuk a vasárnapot.
Természetesen nem maradnak el a kicsiknek és nagyoknak egyaránt szóló gyerkőcprogramok
sem. Aki a nap folyamán esetleg megéhezne, vagy netalántán megszomjazna, bizonyára talál
magának egy olyan csendes, vagy kevésbé csendes sarkot, ahol fenti problémáira gyógyírt lel.
Mindenkit sok szeretettel várnak a rendezők

Teleház - Civil Ház
Szolgáltatásaink:
- helyszínt biztosítunk német- és angol-nyelvtanfolyamnak,
- minden szerdán 15 órakor kártyajátékok kikapcsolódásként,
- csütörtökönként 16 órától Baba-mama klub,
- ismeretterjesztő előadás a gyerekeknek,
- születésnapi rendezvényre helyszín biztosítása,
- álláskereső klub,
- könyvtár,
- ifjúsági klub (x-box, csocsó, különböző társasjátékok)
- teleház- irodai szolgáltatás (internetezési lehetőség, nyomtatás, scannelés, spirálozás)
- húsvéti készülődés és egyéb kézműves foglalkozások,
- rendezvényudvar biztosítása térítés ellenében családi – és egyéb eseményekre,
- egyéb programok szervezése
Nyitva tartás: H-K-Cs: 9-12; 15-18, Sze-P: 12-18, Szo:14-20; V:13.30-19.30
Előzetes egyeztetés esetén nyitva tartás időn kívül is igénybe vehető.
Új telefonszámunk júniustól: 96/ 826-156
e-mail cím: ikszt.borcs@gmail.com , valamint a facebookon IKSZT Teleház Börcs
A hét minden napján várjuk a látogatókat!
Burnóczki Renáta és Kiss Adrián

