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BÖRCS
Börcs település a Kisalföldön, Gyõr-Moson-Sopron megyében, a Rábca folyó
mellett, Gyõrtõl nyugatra fekszik 12 km-re.
A település nevét az évszázadok során a következõképpen említik az oklevelek: 1279-ben Beerc, 1283-ban Berch, 1489-ben Beerch.
A 18. és 19. században is több variációja volt a falu nevének: 1773-ban Börcs
és Rundenturn, 1780-81-ben Runden thurn, 1785-86-ban, és 1882-ben Börcs,
1786-ban Börcsch, 1787-ben Borts, 1808-ban Börcs és Rundenthurn, 1828ban Börts, Rundenthurn, 1863-ban Börts. 1908-ban a községi törzskönyvbizottság a Börcs változatot fogadta el, s ezt használják napjainkban is.
A község 1468 elott a zirci cisztercita apátság és a Szentgyörgyi grófok birtoka volt. Utóbbiaknak már kastélyuk is állt ez idõben a faluban.
1489-ben Börcs csere útján a gyõri püspök birtokába került, s ennek tulajdonában is maradt az 1945-ös földosztásig.
Jókai Mór a Névtelen vár címû mûvében, 1877-ben a következõképpen ír
Börcsrõl: „Kicsiny falu az a Rábca partján, de van egy nevezetes emléke. Egy tágas
kerek sánc, melynek közepén áll a templom. A hajdani török-kuruc-labanc világban
ide szokott menekülni a falu népessége, s védte magát a száguldozó csapatok ellen.
Ezért hiják tán németül Rundenturmnak.”
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A török világhoz kapcsolódik egy monda is. Miután a törökök 1594-ben elfoglalták Gyõrt, a börcsiek építettek
egy ortornyot a templom mellé. Innét
figyelték a határt, s ha ellenség jött, riasztották a lakosságot. Egy alkalommal megtámadták a Lébény felõl érkezõ törököket és kiszabadították a foglyokat, köztük a lébényi uraság szép,
fiatal feleségét. Hálából az úr – Gyõr
felszabadulása (1598) után – gyõri keresztet emelt, ami ma is megtalálható
a börcsi temetõben.
Az 1698-ban készült egyházlátogatási
jegyzõkönyv a következõképpen emlékezett meg Börcsrõl: „A gyõri püspök faluja.
Régi, vár módjára épült kápolnája ellenséges támadások alkalmával menhelyül szolgált a lakóknak.
Minden összeírás megemlíti, hogy a község földje elsõ osztályú, s termékenységét a Rábca folyó áradásainak is köszönheti.
1809-ben a francia-osztrák háború Magyarországot is elérte. „Állítólag” Napóleon személyesen Börcsrõl irányította Gyõr ostromát. Ez eléggé valószínûtlen, hiszen a kismegyeri csatát közvetlenül nem õ vezényelte. Az iskola közelében álló „mérföldkõ” – egyes vélemények szerint – francia mérnökök munkája, valójában az ekkor végzett katonai felmérés magassági pontját jelöli,
így ezt osztrák mérnökök készíttették.
A sorscsapások sem kímélték a települést, 1866-ban kolerajárvány, 1876-ban
árvíz pusztította a falut. Ez utóbbinál több hétig állt a víz a földeken. 1878ban Péter Pál napja (június 29.) után hosszú köd ülte meg a falut, s a termés
nagy részét sem sikerült learatni. Mégis ez az év új korszakot jelentett, hiszen befejezték a Rábca szabályozást, a folyót új mederbe terelték. 1886-ban
árvíz is pusztított, majd a falu nagy része leégett.
Az elsõ világháborúban szinte minden börcsi családból részt vettek katonák.
Megfordultak az oroszországi csatatereken, valamint Galíciában, és a gyászos
emlékû Doberdó–Isonzó-i frontokon, sõt Szerbiában is.
A második világháborúban 28 börcsi vesztette életét, többségük a Donnál.
A Második Ukrán Front csapatai 1945. március 31-én elfoglalták Öttevényt,
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Abdát és Börcsöt. A németek már
elõbb elhagyták a falut, harcok, összecsapások nem voltak a községben.
Az 1945 novemberi választásokon a
börcsiek több, mint 90%-a vett részt.
Az úgynevezett „ellentmondásos” ötvenes években, 1955-ben villamosították a községet, s megépült a posta, valamint telefon összeköttetés létesült
Gyõrön keresztül az ország más településeivel.
A községek körzetesítése 1968-ban érte utol Börcsöt, a szomszéd településhez, Abdához csatolták, s társközséggé vált. Az önálló általános iskolát
1973-ben vonták össze Abdával, s ezután már csak az alsó tagozat maradt a
településen.
A rendszerváltás után, az 1990-es évek második fele újabb lendületet hozott
a község fejlõdésében, megállt a lakosság létszámának csökkenése, az önkormányzat új házhelyeket osztott, új utcák nyíltak, s 1995 után a munkanélküliség is csökkenni kezdett.
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B Ö RC S K Ö Z S É G Ö N KO R M Á N Y Z AT Á N A K
BEMUTATÁSA
Önkormányzatunk az 1990. évi önkormányzati választások eredményeként nyerte vissza kettõ és fél
évtizede elveszített önállóságát. Egy önkormányzat céljait és feladatait alapvetõen az önkormányzati törvényben foglaltak határozzák meg. Ugyanakkor természetes módon, minden települési közösség megfogalmazott olyan célokat, amelyek
speciálisan az adott településre jellemzõ feladatokat és közösségi elvárásokat takarnak. Az 1990ben alakult Képviselõ-testület legfontosabb céljaként a települési infrastruktúra javítását (szennyvízkezelés, gázhálózat kiépítést, telefonhálózat bõvítést, közúthálózat kiépítését), a helyi civilszervezõdések megerõsítését, az
intézményi hálózat bõvítését, felújítását, valamint a leggyakoribb államigazgatási ügyek helyben intézhetõsége feltételeinek biztosítását tûzte ki.
Olyan települést szándékoztunk kialakítani, ahol az itt élõ, és az ide látogató ember is jól érzi magát.
A meglévõ lehetõségeinket alapul véve, hivatali formaként a körjegyzõség
megalakítását választottuk abdai székhellyel. Ennek a közösködésnek évtizedekre nyúló elõzménye volt, sok problémával és megválaszolatlan kérdõjellel. Ugyanakkor egyértelmû volt, hogy az önkormányzati törvény kínálta
„közösködés”, teljesen
más alapokon nyugszik,
mint a tanácsi rendszerben. Cél, és egyben feladat is volt, hogy úgy alakítsuk ki az együttélés
szabályait, hogy az mind
Abda, mind Börcs lakóinak és Önkormányzatainak érdekét maximálisan
figyelembe vegye, és
alapvetõen a kölcsönös
elõnyökön alapuljon.
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Közösségünk létszáma – az országos tendenciáknak megfelelõen – a
kilencvenes évek közepéig csökkent, elérve egészen a 917 fõs alsó
holtpontot, majd az évtized közepétõl egyre lendületesebb mértékben gyarapodásnak indult. Mára elérte az 1170 fõt, és látva a meglévõ folyamatokat, úgy gondolom nem alap nélküli az ez ügyben meglévõ optimizmusunk.
A település lakóinak egy része ugyan megpróbálja aktívan kivenni valamilyen
közösségi tevékenységbol a részét, de azért túlzás lenne azt mondani, hogy
nincsenek ez ügyben tartalékaink.
Az õslakosok és az új betelepülõk egy jelentõs része bizony nem igazán vonható be a közösségi programjainkba. Ebben az ügyben mindenképpen komoly feladatok várnak még úgy az önkormányzatra, mint a helyi civil szervezeteinkre.
Maga az Önkormányzatunk az Önkormányzati törvény elõírásai alapján 7
képviselõbõl és a polgármesterbõl áll. Az önkormányzati munkát a Szociális
Bizottság és a Kommunikációs Tanácsnok segíti a ráruházott hatásköröknek
megfelelõen.
A polgármester jelenleg fõállásban tevékenykedik.
A körjegyzõség helyi kirendeltségén – a körjegyzõ szakmai irányítása mellett
– két köztisztviselõ kolléganõ látja el a meglévõ államigazgatási hatásköröket. Természetesen, az igazgatási feladatok mellett munkájuk jelentõs részét
képezi a település mindennapi életével kapcsolatosan felmerülõ ügyek intézése is.
Az önkormányzati feladatok elvégzését segíti egy
hivatalsegéd kolléganõ,
valamint két parkfenntartásban tevékenykedõ kolléga. Idõszakosan a parkfenntartási részlegünk további 4-6 közhasznú-közcélú munkaerõvel megerõsítésre kerül.
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Önkormányzatunk jelenleg mintegy 110 millió forintos éves költségvetéssel
gazdálkodik, mely összeg túlnyomó része az államtól valamilyen címen kapott normatív, vagy visszaosztott támogatás.
A saját bevételünk a költségvetés mintegy negyedét teszi ki. Sajnálatos módon a 2006-os költségvetés számadataiból az derül ki, hogy az államtól kapott támogatások nem fedezik a muködési kiadásainkat, azokat mintegy 13
millió forinttal a saját bevételeinkbol, ill. hitelbõl kell kipótolnunk.
Az elmúlt másfél évtizedben sikerült az intézmény és közmûhálózatunkat oly
módon kiépítenünk, hogy az a legfontosabb céljainknak megfelel.
Természetesen ez nem jelenti azt, hogy ne lenne javítani, bõvíteni, kiegészíteni valónk. Szeretnénk kultúrált helyet biztosítani a településen meglévõ
pénzintézeteknek, kialakítani egy fiókpatikát, bõvíteni a civil
szervezeteink elhelyezési lehetõségét.
A legfontosabb feladat
azonban az iskola épület felújítása és átalakítása oly módon, hogy
az szerkezetében megfeleljen a kor elvárásai8

nak, alaprajzában pedig tudja befogadni az
új igényeket.
További célunk a sportpálya kiszolgáló egységének bõvítése, átalakítása is. Szeretnénk
folytatni az építési telkek kialakítását, hogy
ezáltal biztosítható legyen a község lakosságszámának további gyarapodása, hogy az intézményeink kihasználtsága is
növekedjék.
A településünkön megrendezésre kerülõ rendezvények kapcsán úgy gondoljuk feltétlen kötelességünk biztosítani a meglévõ infrastruktúránkat, szellemi és tárgyi kapacitásunkat. A rendezvények anyagi finanszírozásában – lehetõségeink figyelembevételével – természetes módon részt veszünk.
Rácz Róbert
polgármester
9152 Börcs, Erzsébet tér 3. • Tel.: 96/553-240
E-mail: polgarmester@borcs.hu • Honlap: www.borcs.hu
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PITYPANG NAPKÖZI OT THONOS ÓVODA
(avagy: amilyenek a Börcsikék, olyanok lesznek a Börcsiek)
Harminchárom csoportkép a falon – figyelmeztet az idõ múlására és
õrzi a múlt emlékét.
1973 õszén egy régi
átalakított épületben
kezdte meg mûködését
az óvoda a faluban.
1997 szeptemberében új
idõszámítás kezdõdött
az intézmény életében: egy korszerû (csoportszoba, külön étkezõ-, altató,
hatalmas aula) épületébe költözött és felvette a Pitypang nevet.
A személyi és tárgyi feltételek optimálisan adottak ahhoz, hogy a Hétköznapi varázslatok címû helyi nevelési programunkban megfogalmazott célokat
elérjük és a kitûzött feladatokat megoldjuk.
Az osztatlan, egycsoportos óvoda gyermeklétszáma évtizedek óta 30-40 fõ
között alakul. Két óvónõ, egy dajka és két konyhai dolgozó látja el a gyerekeket. (rövidebb-hosszabb idõre kapunk egy-egy kisegítõ alkalmazottat.)
Az élelmezésvezetõ másodállásban látja el a feladatát. Logopédus, mozgásterapeuta és számítástechnikai szakember segíti nevelõmunkánkat. A szülõk
igénye alapján évi egy alkalommal gyermekorvos tart elõadást.
Alapvetõ célunk, hogy a gyermekeknek érzelmi biztonságot nyújtó, derûs
óvodai légkört, játékközpontú körülményeket teremtsünk, s munkánk a családi nevelés
fontos kiegészítõje legyen.
Nevelési koncepciónk:
közös élményekre épülõ
közös tevékenység során pozitív erkölcsi tulajdonságok kialakítása.
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Nagy hangsúlyt fektetünk a környezet tevékeny megismerésére és a környezet védelmére, kiemelt feladatunk – ezért megkülönböztetett figyelmet, fordítunk – a magyar nyelv helyes használatára, a hagyományõrzésre, a hagyományápolásra és ezeken keresztül a magyar identitástudat kialakítására. Nevelésünk a teljes személyiség kibontakoztatására irányul.
A partnerközpontú szemléletmód jellemzõ az óvodára. Korrekt kapcsolat alakult ki az Önkormányzattal, az Iskolával, az Egyházzal, az egészségügyi szolgálattal (védõnõ, orvos, gyermekjóléti szolgálat) és a községi civil szervezetekkel (nyugdíjas klub, vöröskereszt, tûzoltók, BÖFME). Az óvoda minél több
szállal kapcsolódik környezetéhez, annál jobban tudja teljesíteni a programjában meghatározott célkitûzéseit, feladatait.
Az óvoda helyi közszolgálattá vált. A mûködés hatékonysága a környezeti
háttér eredõje, amelyben az óvoda él és dolgozik. A legmagasabb szakmai
felkészültséggel végzett munka is talaj nélkül marad, ha nem illeszkedik a helyi befogadó közeg elvárásaihoz, nem alkalmazkodik a helyi lehetõségekhez.
A Pitypang Óvodának nemcsak belsõ arca, belsõ tevékenysége van. Aktív
részt vállal a település életében, – egyfajta kulturmissziót tölt be.
Egyrészt maga a hely predesztinálja erre, másrészt az óvoda dolgozóinak
hozzáállása.
Óvodai életünk eseményeit, tevékenységeit (ami a konkrét, gyakorlati, megvalósítása az elméletben felvázoltaknak) egy tarka mezei virágcsokorba szedtem, amit szeretettel átnyújtok az olvasóknak.
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Egy-egy esemény – egy-egy virágszál. Vannak olyan virágok, amelyek minden
évben a csokor alkotórészei. Ilyenek: szõlõszüret, mustkészítés, szõlõlekvárfõzés, kukoricatörés, õszi kincsek (termések) gyûjtése, Mikulás ünnepség,
karácsonyfaünnepség, betlehemes játék az egész falunak, farsangi lakodalmas, kiszebábégetés – szintén az egész falunak, egész napos kirándulás a
környékre (Budapest, Martonvásár, Székesfehérvár, Bábolna Fertõrákos és
stb.) ünnepi mûsorok átadása nyugdíjasklubban, Evangélikus Szeretetházban,
idõsek napján, Falukarácsonyon, a világháború áldozataira emlékezés az
emlékmûnél virággal, gyertyagyújtással, évzáró ünnepség, hangverseny látogatások Gyõrben, születésnapok megünneplése Börcsikék oviújság évenkénti megjelenése (immár 7. alkalommal) nyílt nap az óvodában, március 15.-e
közös megünneplése az iskolával, bábszínház, bûvészek, biciklisnap.
Vannak egyszeri, vagy nagyon ritka események, amelyek csak alkalmanként
színesítik csokrunkat:
szereplés a Nyugat Kapujában millenniumi
fesztiválon, ahol különdíjat kaptunk, diófaültetés közösen a nyugdíjasokkal, egy gyermek – egy fa akció keretében a hatalmas udvar fásítása, gyermekírók látogatása (Gazdag
Erzsi, Marék Veronika)
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kulturális mûsor adása a kettõs kereszt
és a napóra avatásán, múzeumlátogatás, koncertlátogatás.
Már nyiladozik az új virágszál: egy
baba-mama kör kezdte meg mûködését.
Az óvoda kapuja nyitva áll: ki is megyünk rajta a nagyvilágba és be is lehet
rajta jönni!
A különféle civil szervezetek rendezvényeihez igyekszünk személyi és tárgyi feltételeket biztosítani. (képzõmûvészeti kiállítások, irodalmi kávéház,
polgári esküvõ, állófogadások)
Ezekbõl mi kiszûrjük, adaptáljuk mindazt, amit nevelõmunkánkban, a gyerekek életkori sajátosságainak figyelembevételével hasznosítani tudunk. (kiállításon való viselkedés, véleményalkotás egy-egy képrõl, stb.)
Hogy is mondta Veres Péter, a költõ?
„ide kell hoznunk a nagyvilágot
Ide kell hoznunk mindent, ami szép, ami jó,
Ami nemes és amit érdemes”
Ne feledjük: amilyenek a Börcsikék, olyanok a Börcsiek!!!
Polgárdy Zsoltné Óvodavezetõ
9152 Börcs, Erzsébet tér 4/a. • Tel.: 96/553-244
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ZRÍNYI ILONA TAGISKOL A BÖRCS
Iskolánk ugyan nem civil szervezet,
de szervesen kapcsolódik a falu
életébe. Az önkormányzat és a civil
szervezetek által kezdeményezett
programokban mindig aktív szerepet vállal, illetve közremûködésével
emeli a rendezvények kulturális
jellegét.
1975 óta sajnos csak tagiskolaként
mûködik az alsó tagozat 1-4. osztályával. Mint neve is mutatja, az alapoktatás a fõ célja, az Oktatási Törvényben meghatározott tanterv szerint
mûködik, kiegészítve a helyi pedagógiai- és nevelési programmal.
Négy önálló osztálya van, a készségtárgyak tanítása összevontan történik.
A négy osztálytanító megfelelõ képesítéssel rendelkezik, melyek kiegészülnek még oktatástechnológus, könyvtár, – népmûvelõ – mozgásjavító speciális kollégiumi, illetve oktatás informatikus végzetséggel. Minden osztályban
tartunk fejlesztõ órát.
Ezek nagy részén felzárkóztatást végzünk, de foglalkozni tudunk a tehetséges tanulók versenyre való felkészítésével is. Az idegen nyelv tanítása a 3.
osztálytól kezdõdik. A hagyományos tantárgyakon kívül néptáncot, furulyát is
oktatunk. Külön szakkör keretében a Harmónia Mûvészeti Iskolával
szerzõdve folyik a néptánc oktatása.
A sajátos nevelési
igényû tanulók integrált oktatását is ellátjuk. Biztosítjuk a logopédiai terápiát, beszédjavítást, a szakértõi
bizottság véleménye
alapján tantárgyi megsegítést végzünk speciális képesítésû tanárnõ
segítségével.
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Pénzügyi feltételeink átlagosak. Az önkormányzat lehetõségei szerint támogatja iskolánkat. Minden alapvetõ eszközzel rendelkezünk, melyek a tanítás
színvonalát emelhetik.
Létszámunknak megfelelõen családias a légkörünk, megfelelõek az osztálytermek, szép nagy udvarunk is van. Az iskolához tartozik egy aszfaltos tornapálya felszerelve kosárlabda palánkkal és kapukkal.
Kapcsolatunk mindennapos az óvodával. Napköziseink ott ebédelnek és sok
közös programunk is van.
Március 15.-ét együtt ünnepeljük, Gergelyjárással iskolába hívjuk õket,
Balázsolunk, Lucázunk nekik, Mikulásra apró ajándékot készítünk mindnyájuknak.
A „Napsugár” Nyugdíjas Klub összejöveteleire, rendezvényeire mûsoros szerepléssel kedveskedünk. A helyi Vöröskereszttõl elsõseink az évnyitón kis
tanszercsomagot kapnak, s a Mikulás puttonya is megtelik ajándékokkal az
iskolások számára.
Nagyon jól mûködik a Szülõk Közössége, rendszeresen gyermek- és felnõtt
bálokat rendeznek, melyek bevételét a tanulók kirándulására, jutalmazására,
karácsonyi- és gyermeknapi ajándékozására fordítják.
Egyéb tevékenységeink:
Minden évben részt veszünk versenyeken, ahol jó eredményeket szoktunk elérni. 2006-ban a következõk voltak: versmondó, meseismerõ, szövegértõ,
matematikai. Ezeken 2-2 második és 2-2 negyedik helyezést értünk el.
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A Költészet napján helyi szavalóversenyt tartunk, ahol valamennyi szereplõ
ajándékot kap, a legjobbakat értékesebb tárgyakkal, könyvekkel jutalmazzuk,
amit az évi kétszeri papírgyûjtési pénzünkbõl fedezünk.
A Kultúrával a Nyugat Kapujában Fesztivál õszi megyei fordulójára 2 tanulónk
meghívást kapott. Itt a versmondás kategóriában Rácz Dávid bronz, az ének
kategóriában Laki Krisztina arany minõsítést ért el. Utóbbi tanulónk a megyei
Gálán is szerepelt. Õ az õszi Szigetközi Népdaléneklési Versenyen második
helyezésnek örülhetett. Minden év karácsonya elõtt mûsort rendezünk, ahol
az összes tanulónk szerepel. Rendszeresen járunk a Vaskakas Bábszínházba,
többször megyünk hangversenyre is. Az úszásoktatásra a tavaszi idõszakban
nyújtunk lehetõséget. Iskolánk helyet ad még különféle tanfolyamoknak, véradásnak, nyugdíjas találkozóknak, falukarácsony utáni vendéglátásnak, az Erdei Iskolának és az Életmódklubnak. Hiszem és vallom, hogy iskolánk
mûködése nélkül sokkal szegényebb lenne falunk élete. Ezért törekszünk az
Önkormányzattal együtt megóvására, fenntartására és fejlesztésére.
Nagy Ambrusné
tagiskolavezetõ
9152 Börcs, Erzsébet tér 3.
Tel.: 96/553-242
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BÖRCS FEJLÕDÉSÉÉRT AL APÍTVÁNY
Az alapítványt 1992ben a Községi Sportkör
és a börcsi Önkormányzat alapította.
Célja:
P A lakosság érdekében, vele együttmûködve kulturális és
szabadidõ programok
szervezése, támogatása arra érdemes személyek segítése, a helyi
oktatás körülményeinek javítása, lakóhelyünk életképességeinek fejlesztése, hátrányos helyzetének fokozatos leküzdése, népességmegtartó erejének emelése, valamint
a többcsatornás televíziós vételi lehetõség megteremtése, ezen túlmenõen a
kábeltelevíziós rendszer üzemeltetése.
P A község szellemi életének fejlesztése, a közösségi élet kialakítása
A szervezethez tartozók száma: 1992-ben 21 fõ, jelenleg költözés, halálozás
miatt 15 fõ
P A szervezet céljai érdekében aktív tevékenységet végzõ tagok száma: 10
fõ
P Rendszeres programok, illetve tevékenységek: évente egy, maximum két
alkalommal Kuratóriumi ülés
Az eddigi mûködés meghatározó alkalmai, programjai, illetve tevékenységei:
az SZJA 1%-nak felajánlásáról kapott értesítõ után az összeg sorsáról döntés.
Ivánkovits Zsoltné kuratórium tag
9152 Börcs, Erzsébet tér 3.
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BÖRCS FALUVÉDÕ ÉS MÛVELÕDÕ EGYESÜLET
A Börcsi Faluvédõ és
Mûvelõdoõ Egyesület
kiemelten közhasznú
szervezet 1994-ben
alakult a helyi fiatalok
összefogásának eredményeként. Mára az
Egyesület 120 börcsi
tagot számlál.
Az Egyesület küldetése
a helyi lakosság önszervezõdésének segítése,
életminõségének javítása, közösségi szemléletmód kialakítása, az ifjúság és
a lakosság önérvényesítõ képességének fejlesztése.
Kistérségi szinten az önkormányzatokkal együttmûködve híd kialakítása a
civil szektor felé, a térségi gondolkodás segítése, térségi szintû programok
beindítása az informatikai-, turisztikai- és a humán fejlesztések területén.
A kezdetektõl az ifjúsági programok alkotják tevékenységük gerincét.
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A helyi rendezvényeken túlmenõen nemzetközi táborok és
cserekapcsolatok
szervezése (a környezõ országok mellett pl.: Franciaország, Olaszország,
Írország egy-egy ifjúsági szervezetével
van szoros kapcsolatuk), is céljaik közt
szerepel.
Az Egyesület ifjúsági közösségfejlesztõ tevékenységének hatására a
„Rábcatorok” kistérségben két Egyesület és három klub alakult.
Országosan további 5 Egyesületet segítettek életre.
A határon túl, Beregszászon pedig közremûködtek egy alapítvány megalakításában. Egyesületük volt az elindítója, az ISZKIRI – IFJÚSÁGI SZÖVETSÉG A
KISALFÖLDI RÉGIÓÉRT – szervezetnek, felvállalva a megyei Egyesület központi feladatainak ellátását is.
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Az Egyesület amellett,
hogy megpróbálja rendezvények formájában
feleleveníteni és megõrizni a falura jellemzõ
régi szokásokat, számos
programjával maga is hagyományt
teremtett.
Ilyen programok például
a tagavató, a „Házhoz
jön Mikulás” akció és a
Falukarácsony.
TELEHÁZ
A Börcsi Faluvédõ és Mûvelõdõ Egyesület 1998-ban nyitotta meg a Teleházat,
amely – egyebek mellett – az Egyesület központi irodájaként is funkciónál.
A Teleház alapvetõ feladata olyan korszerû informatikai, információs
szolgáltatások nyújtása
a lakosság, számára,
amelyek révén csökkenthetõ a falu lakosságának
elszigeteltsége, segítve
ezzel az információs társadalom kihívásainak való megfelelést.
A BÓBITA ERDEI ISKOLA ÉS KÉPZÉSI KÖZPONT 2000-tõl fogadja a vendégeket. Egy 36 férõhelyes ifjúsági szállás, amelyhez képzési termet is ki alakítottak. Az Erdei Iskola keretei közt közel 80 tantervbe illeszkedõ programot kínálnak az ideérkezõknek, amelyeknek jelentõs részét helybeliek, valamint fiatalok biztosítják.
Az egyesület által kínált turisztikai szolgáltatások középpontjában az aktív
szabadidõeltöltést lehetõvé tévõ színes programok állnak. Céljuk ezen keresztül az, hogy olyan módon mutassák be Börcs és környékének természeti
20

értékeit, kulturális-néprajzi hagyományait, történelmi és építészeti nevezetességeit, hogy az egyúttal vendégeink önfeledt kikapcsolódását is szolgálja.
A programkínálatot jelentõs részben a gyermek- és ifjúsági korosztály igényeinek megfelelõen alakították ki, amelynek elsõdleges célközönségét a Bóbita
Erdei Iskolába érkezõ csoportok jelentik. Az elmúlt évben azonban már lehetõségük nyílt a kínálat kiszélesítésére, s ez lehetõvé teszi, hogy más – az aktív turizmus iránt érdeklodõ – csoportok számára is vonzóvá tehessék szolgáltatásaikat. Valamennyi turisztikai programunk lebonyolításához képzett és
tapasztalt vezetõt biztosítanak, akik között – az adott program jellegének
megfelelõen – természetvédelmi szakemberek, túravezetõk, kézmûvesek és
játszóház-szervezõ pedagógusok is vannak. A turisztikai kínálat elemeit a folyamatosan megtekinthetõ látnivalók
(pl. tanösvény, helyiés térségi nevezetességek) mellet a kézmûves- és környezetinevelési programok,
valamint a szervezett
túrák – elsõsorban a
kerékpáros túrák – jelentik.
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A PERYCHE HOLT-RÁBCA
MENTI TANÖSVÉNY
2001-ben kezdtek hozzá a
szülõfalujuk külterületi
részén egy 4,6 km hosszú
tanösvény tervezésének
és kialakításának, amely a
Holt-Rábca élõvilágát mutatja be, érintve a kerékpáros hidat, valamint az
útvonal mellett kialakított
pihenõhelyet.
A három útvonal változó
hosszúságú, így a tanösvény alkalmas arra, hogy
kisebb túrák keretei között a hozzájuk érkezõ
csoportok végigsétálhassanak rajta, vagy iskolások, óvodások használhassák.
Az eligazodást felfestett útjelzõk segítik, a látnivalókról pedig az útvonalon
elhelyezett táblák adnak bõvebb információt.
A kitáblázás mellett egyéb – a szemléltetést, megfigyelést segítõ eszközök is
kialakításra kerültek a tanösvényen. pl.: madárles, napóra. A tanösvény megtekintéséhez igény esetén túravezetõt biztosítanak.
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PARTY–TÚRA KERÉKPÁRKÖLCSÖNZÕ
2002-ben került kialakításra a 40 db kerékpárral, valamint szerviz szolgáltatással mûködõ kerékpárkölcsönzõ.
A kerékpárokat minimum fél napra, maximum egy hétre lehet kikölcsönözni.
Munkatársaik segítenek a túrák összeállításában, és igény szerint tapasztalt
vezetõt is tudnak biztosítani.

CSOBOGÓ KENU KÖLCSÖNZÕ
Az elmúlt években igyekeztek folyamatosan bõvíteni kínálatukat, vonzóvá
tenni az aktív turizmus iránt érdeklõdõ csoportok számára. 2006-ban a Phare
CBC Ausztria Magyarország program keretében sikerült 10 db 4 fõs kenut,
evezõvel, mentõmellénynyel a beszerezni. Számos vízitúra ajánlattal és programmal tudják segíteni a hozzájuk fordulókat.
Varga Eszter elnök
9152 Börcs, Erzsébet tér 3. • Tel./Fax: 96/350-884 • Mobil: 30/378-7894
E-mail: bofme@borcs.hu • Honlap: www.bofme.hu, www.borcs.hu
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BÖRCSI SPORTKÖR

Az Abda felõl érkezõknek az elsõ kellemes benyomás községünkrõl a Sportkör épülete és az azt körülvevõ zöldellõ futballpálya nyújtja. Ehhez a szép,
korszerõ épülethez és a karbantartott, megvilágított pályához nagyon hoszszú, munkával teli idõszak vezetett.
A Börcsi Sportkört nagy elõdeink Angyal Mihály vezetésével 1954-ben alakították. Céljuk a községben élõ fiatalok mozgásigényének szervezett kereteken belüli kielégítése volt.
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Az ARANY–Csapat okozta futballörömet kihasználva elõször a Levente
– késõbb a Városi – Bajnokságban szerepelt változó sikerrel futballcsapatunk.
A kezdeti nagyon nehéz körülmények hosszú idon keresztül meghatározták
lehetõségeinket a futballpálya fejlesztésében. A pálya az úgynevezett
„Úrmelegi” kaszáló, a Rábca árterében helyezkedett el. Sem áram sem víz
nem állt a sportolók rendelkezésére. Rendkívül sok munkával és egyéni segítséggel tudtuk csak megoldani a minimális elvárásokat kielégítõ körülmények
megteremtését. Ilyen lehetõségek mellett is sok sikert, kellemes meglepetéseket szereztünk szurkolóinknak, mindt a Járási-Bajnokságokban, mindt a
Magyar-Kupa sorozataiban.
Jelentõs áttörést jelentett a Sportkör életében az új helyre, a „Máriakép”
Piéta szobor mellé
épített Sportcentrum
létrejötte.
Ehhez
több száz órás társadalmi munkával járultak hozzá a Sportkör tagjai. Jelentõs
szerepet vállaltak az
építkezésben
a
Börcsi Önkormányzat, a községünkben
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élõ vállalkozók és a Sportkör szimpatizánsai. Ebben a megyei szinten is korszerûnek számító épületben már megfelelõ körülmények között tudjuk fogadni ellenfeleinket a futballpályán, de más helyi rendezvényeknek is tudunk
otthont adni lehetõségeink szerint.
Jelenleg 71 igazolt sportolója van egyesületünknek, akik 5 korosztályban
képviselik Sportegyesületünket, melynek színe Zöld-Sárga, melyet az egykori angol élgárdától a Norwich City-tõl vettünk át, utalva a futball õshazájára
és a töretlen gyõzni akarásunkra.
Felnõtt csapatunk a megyei II. osztályban szerepel az utánpótlás gárdával
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együtt, a 2005-ben indított serdülõ korosztály a megyei bajnokság Gyõri csoportjában játszik, kettõ csapatunk az U-9 és az U-11 korosztály a Bozsik
Program keretén belül tud pályára lépni.
Old-Boys Csapatunk bajnokságon kívül vív még mindíg „vérre menõ” mérkõzéseket a régi baráti Sportkörök csapataival.
A Sportkör és a csapatok vezetõi társadalmi munkában végzik tevékenységüket. A Sportkör és tagjai jelentõs szerepet vállalnak községünk társadalmi
életében is. A heti rendszeres mérkõzések, edzések megrendezése mellett
otthon adunk különbözõ rendezvények számára. Az évenként megrendezett
Majális, népszerû Falunap, a Rábca-Kupa mellett itt rendezték meg a
Gyõr-Moson-Sopron-Megyei Tûzoltóversenyt, de adtunk otthont Repülõgépmodell-verseny számára is. Az iskolai tornnaórák pályánkon történõ megrendezése a szabadidõ sportolással történõ kihasználása közelebb hozza egymáshoz községünkben élõ polgárainkat, kedvezõ alkalmat nyújt a községünkbe költözõ új lakótársaink beilleszkedéséhez.
A rendszeresen karbantartott szép állapotban lévõ Sportpályákra a korszerû
Öltözõ-épületére jogosan büszkék községünk polgárai.
Nem csak a hétvégeken a futballcsapatnak, hanem a mindennapokban is érvényes községünk minden Tagjának tevékenységére a futballpályáról származó buzdítás: HAJRÁ BÖRCS!
Jakab Olivér elnök
9152 Börcs, Ady utcai sportpálya
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BÖRCSI TÛZOLTÓ EGYESÜLET
Rémesen kong a vészharang,
Mint sírból jövõ tompa hang.
Fel tûzoltók, tettre fel!...
Rémesen zúg a vészlárma,
Rohanjatok a tuzárba,
Fel tûzoltók, tettre fel!...
Az Önkéntes Börcsi tûzoltó
Klub – a Börcsi Tûzoltó egyesület elõdje – már 127 éve alakult.
A csapat a tûzoltó versenyeken
évtizedekig a középmezõnyben foglalt helyet, az 50-es 60-as években azonban az élmezõnybe sikerült kerülni.
A legnagyobb sikert 1960-ban a felnõtt nõi csapat érte el, ahol televíziót nyertek. 15 éven keresztül dobogós helyet értek el.
A versenyeken kívül fontos szerepet töltött be mindennapjaikba a rendezvények szervezése a hagyományokat õrzõ locsolóbál lebonyolítása.
A szórakozáson kívül fontos komoly feladat volt a falubeliek tájékoztatása,
oktatása a tõz és más elemi károk elhárításával, megelozésével kapcsolatban.
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Nyaranként önkéntes munkában rendszeres egész napos ügyeletet tartottak.
A 80-as évek során több parancsnokváltás is történt, amely a csapat tevékenységét nem mozdította elõre, a közösségi élet kiüresedett, a hírnevük és lelkesedésük elavult, a sikerek és ezzel a fiatalok is elmaradtak.
Az eszközök eltuntek az épület karbantartása sem volt megfelelo, az emberek bizalma megszûnt. Az önkormányzat támogatása csökkent, mígnem fontolóra vették, hogy felszámolják a szervezetet. Sok viaskodás és próbálkozások után, legutolsó lehetõségként 2000-ben ismét parancsnokváltásra került
sor, ami pozitív változást hozott az Egyesület életébe.
2002-ben hivatalosan is Egyesületté váltunk. Ez az új szervezeti forma egyben új lehetõségeket is jelent számunkra. Elsõsorban
azt, hogy az önkormányzati
támogatást ki tudjuk egészíteni pályázati forrásokkal.
Elsõként környezetünkön
változtattunk, a tûzoltószertárt otthonosabbá tettük. Sikerült egy víztartályos jármûvet beszerezni,
ami sokat segít feladataink
elvégzésében.
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A szertár köszönõ arcát is ujjá
varázsoltuk, a falára egy ember
nagyságú Szent Flórián képet
festettünk.
Az összes egyesületi tag sikeresen elvégezte a Gyõr Város
tuzoltósága által indított alapfokú tûzoltó tanfolyamot.
2004-ben Börcsön került megrendezésre a járási gyermek, ifjúsági és felnõtt önkéntes verseny melynek keretében ünnepelte egyesületünk a fennállásának 125-dik évfordulóját.
Egyesületünk minden tavasszal újra éled, újra születik a húsvéti locsolóbállal.
Ezt követi, hogy több héten keresztül, nagy izgalommal készülünk a versenyre, melynek gyümölcse, hogy kiemelkedõ eredményeket szoktunk elérni,
amit egy jó bográcsos fõzéssel ünnepelünk. Volt, hogy nyáron Rábca menti
többnapos sátorozást szerveztünk, melyet nagyon élvezett mindenki a
kicsiktõl a nagyig.
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Hagyományõrzõen szervezik meg egy évben egyszer Gyõrbõl, több község
egyesülete számára a taktikai vizes gyakorlatot, ahol élesben kell bemutatnunk a tudásunkat egy térkép és a riasztási adatok alapján.
Nagyon örülünk, hogy eddig sikerült elérnünk és megvalósítanunk néhány álmunkat. Mindez Önkormányzat és a Teleház dolgozóinak a szívélyes
közremûködése nélkül nem jöhetett volna létre.
Ifj. Ifjú Péter
Parancsnok
9152 Börcs, Rákóczi u. 17.
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ÕSZI NAPSUGÁR NYUGDÍJAS KLUB

Szervezetünk 8 éve alakult Kováts Lászlóné, Rózsika közremûködésével, aki
jelenleg is a klub pénztárosa.
A nyugdíjas klub vezetoje Kovács Sándorné, Ili, helyettese Bognár Gézáné,
Teri. Alakuláskor 18-20 fõvel indult a csapat, jelenleg 34-36 fõ a taglétszám.
Tevékenységünk fõ célja a falu idõs lakosainak összefogása, akik szükségesnek tartják, hogy közös összejövetelen, programokon vegyenek részt. Különösen jó érzés azoknak, kik a mindennapos egyedüllétbõl kilépve egy vidám,
jókedvû társasággal töltenek néhány órát, ami szinte testi, lelki felüdülést jelent mindannyiunk számára.
A rendszeres klubfoglalkozás 2 hetente hétfõi napon van. Programjaink közé
tartozik, hogy kulturális és egészségügyi elõadásokat hallgatunk meg.
Különféle árubemutatóval egybekötött egészségmegõrzõ elõadások vannak.
Rendszeresen látogatjuk beteg társainkat. Beteg napjaiban mindenkinek jólesik a törõdés. Negyedévenként felköszöntjük a névnaposokat, ahol az ünnepi virág mellé különféle finomságok kerülnek az asztalra és harmonikaszó
mellet nótázgatunk. Év végén ugyanilyen ünnepi körülmények között felköszöntjük a kerek éves születésnaposokat.
Nemrégiben köszöntöttük az 50 éves házasságukat ünneplõ klubtagjainkat,
ami nem kis örömére szolgált úgy az ünnepelteknek, mint az egész klubtagságnak.
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Nagyon jó hangulatban telnek az évente
1-2 alkalommal szervezett kirándulások.
Az ország szinte minden táját bejártuk, sõt
még határainkon túl
is sok nevezetességet
megnéztük. Felejthetetlen élmény számunkra az olaszországi és felvidéki kirándulás.
Tevékenyen részt veszünk a faluközösség életében pl. a Falukarácsony ünnepi rendezvényén.
Jó kapcsolatot ápolunk a szomszéd községekben mûködõ nyugdíjas klubokkal. Évente egyszer kistérségi találkozókra hívjuk az Abda, Ikrény, Öttevény
nyugdíjasait. Természetesen mi is meghívást kapunk az általuk szervezett kistérségi találkozóra.
Rendkívül vidám hangulatban van részünk ezeken a találkozókon.
Idõnként közös színházlátogatást szervezünk.
Kis közösségünk költségeit a havi 150 Ft-os tagdíjból, önkormányzati támogatásból, adományokból és pályázaton nyert összegekbõl tudjuk fedezni.
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Saját klubhelyiségünk nincs, az Erdei iskola kényelmes, mindennel felszerelt
foglalkoztatótermében kapunk helyet.
További céljaink:
A közösségi ház kialakításában való szerepvállalás. A friss nyugdíjasok sorainkba való mozgósítása. Találkozás a fiatalokkal, tapasztalatátadás céljából. A
klubélet állandó frissítése.
Kovács Sándorné
9152 Börcs, Rákócziu u.
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ÉLETMÓD KLUB
A klub 1991 októberétõl mûködik. A zenés tornákat Preisz Mária tartja heti
két alkalommal a tizenöt-húsz fõs csapatnak.
A klub létrejöttét az motiválta, hogy összehozza a különbözõ korosztályú, az
egészséges életmód iránt érdeklõdõ embereket.
Az önkormányzat kezdetben sokat segített nemcsak a helyiség ingyenes átengedésével, de az általa biztosított önrész segítségével pályázatokon is
nyert a klub. Ezek keretében sor került több elõadásra, bemutatóra, melyek
lehetõséget adtak az egészséges életmódon belül például a helyes táplálkozás, a mozgás fontosságának megismerésére, tudatosítására. A tornaeszközök beszerzése is ily módon valósult meg.
Hagyományossá vált évzáró kirándulások még színesebbé teszik a Klub
mûködését.
Preisz Mária
9152 Börcs, Erzsébet tér
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VÖRÖSKERESZT
Börcs községben az egyik legrégebben mûködõ civil szervezet. 2004 januárjában újult meg a vezetõség, és a mûködés terén is. A szervezet fontos
feladata, hogy mûködését elfogadják a községben, és lehetõség szerint támogassák a munkáját, ugyanis nincs háttérszervezet, ami segítené a munkát.
A taglétszám 200-230 fõ (tagbélyegek alapján) ebbõl 3 fõ vezetõség 10-15 fõ
aktivista. Célunk, hogy minél több aktivista segítse a szervezet mûködését.
2006-ban is a két korábbi évhez hasonlóan fontos feladatunk a rászorulók támogatása. Célunk, hogy növekedjen a véradók száma. 2006-ban kétszer lesz
véradási lehetõség a faluban (tavasszal, õsszel). A számításba jöhetõ fiatal
véradókat (aki még nem adott vért, 18. életévét betöltötte) névre szólóan
szólítjuk meg.
Feladataink:
P Az évi két véradás megszervezése
P Ferezises véradások megszervezése
P Majálison fõzés, segítés a gyermekprogramokon lebonyolításában
P Szüreti bál szervezése
P Idõsek napjának megszervezése
Polgárdy Zsoltné elnök, 9152 Börcs, Erzsébet tér 3.
Lakó Lajosné, 9152 Börcs, Jókai u.3.
Tatai Zsoltné, 9152 Börcs, Dózsa Gy. u. 14.
Gyurósné Gosi Katalin, 9152 Börcs, Dózsa Gy. u. 13.
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PROGRAMOK, RENDEZVÉNYEK 2007
Idõpont
Helyszín
Szervezõ
Típusa
Február
Erdei iskola, Börcs
Börcsi Faluvédõ és Mûvelõdõ Egyesület
Zárt
ÉRTJÜK EGYMÁS?! FIATALOK SZEREPÉNEK ERÕSÍTÉSE A RÁBCATOROK KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS TELEPÜLÉSEIN
Február
Óvoda, Börcs
Pitypang Napközi Otthonos Óvoda
Nyitott
BABA-MAMA-KÖR
Február 15.
Gyõr
Pitypang Napközi Otthonos Óvoda
Zárt
HANGVERSENY
Február 23.
Óvoda, Börcs
Pitypang Napközi Otthonos Óvoda
Zárt
FARSANGI LAKODALMAS, JELMEZES FELVONULÁS
Február 23.
Óvoda elõtti tér, Börcs
Pitypang Napközi Otthonos Óvoda
Nyitott
KISZEBÁBÉGETÉS
Március
Erdei iskola, Börcs
Börcsi Faluvédõ és Mûvelõdõ Egyesület
Zárt
ÉRTJÜK EGYMÁS?! FIATALOK SZEREPÉNEK ERÕSÍTÉSE A RÁBCATOROK KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS TELEPÜLÉSEIN
Március
Iskola, Börcs
Pitypang Óvoda, Zrínyi Ilona Általános iskola
Nyitott
MÁRCIUS 15.-I ÜNNEPSÉG
Április
Erdei iskola, Börcs
Börcsi Faluvédõ és Mûvelõdõ Egyesület
Zárt
ÉRTJÜK EGYMÁS?! FIATALOK SZEREPÉNEK ERÕSÍTÉSE A RÁBCATOROK KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS TELEPÜLÉSEIN
Április
Iskola tornaterme, Börcs
Börcsi Faluvédõ és Mûvelõdõ Egyesület
Nyitott
PIN-PONG PARTY
Április
Óvoda, Börcs
Pitypang Napközi Otthonos Óvoda
Nyitott
BABA-MAMA-KÖR
Április
Iskola tornaterme, Börcs
Vöröskereszt
Nyitott
VÉRADÁS
Április
Település, Börcs
Börcsi Faluvédõ és Mûvelõdõ Egyesület
Nyitott
FALUTAKARÍTÁS
Április 19.
Gyõr
Pitypang Napközi Otthonos Óvoda
Zárt
HANGVERSENY
Április 30
Óvoda elõtti tér
Pitypang Napközi Otthonos Óvoda
Zárt
MÁJUSFA DÍSZÍTÉS
Május
Erdei iskola, Börcs
Börcsi Faluvédõ és Mûvelõdõ Egyesület
Zárt
ÉRTJÜK EGYMÁS?! FIATALOK SZEREPÉNEK ERÕSÍTÉSE A RÁBCATOROK KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS TELEPÜLÉSEIN
Május
Magyarországon belül
„Õszi Napsugár” Nyugdíjas Klub
Nyitott
KIRÁNDULÁS
Május
Sportpálya
Börcs Fejlõdéséért Alapítvány, Vöröskereszt
Nyitott
II. BÖRCSI LOVAS VIGASSÁGOK
Május
Helyi vendéglõ, Börcs
Vöröskereszt
Nyitott
BÁL
Május
Erdei iskola oktatóterme, Börcs
Pitypang Napközi Otthonos Óvoda
Zárt
ANYÁK NAPI KÖSZÖNTÉS
Május
Óvoda, Börcs
Pitypang Napközi Otthonos Óvoda
Nyitott
GYERMEKNAPI RENDEZVÉNY
Május
Börcs
Zrínyi Ilona Általános Iskola
Nyitott
PAPÍRGYÛJTÉS
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Kérjük figyeljék a helyi kábel tv-t, a Börcsi Hírmondót és a kihelyezett plakátokat.

PROGRAMOK, RENDEZVÉNYEK 2007
Idõpont
Helyszín
Május
Tanösvény, Börcs
JÁTÉKOS FELADATOK, KÖRNYEZETÜNK MEGISMERÉSE

Szervezõ
Börcsi Faluvédõ és Mûvelõdõ Egyesület

Típusa
Nyitott

Május 30.
Óvoda, Börcs
OKOSÍTÓ TORNA BEMUTATÓ
Május 31.
Óvoda, Börcs
ÉVZÁRÓ ÜNNEPSÉG
Június
Helyi vendéglo, Börcs
KISTÉRÉSI NYUGDÍJAS TALÁLKOZÓ
Június
Sportpálya, Börcs
NYÁRKÖSZÖNTÕ BULI
Július
Sportpálya
Rábcakupa
Júl.30. - aug. 6.
Sportpálya
IX. PERYCHE NEMZETKÖZI FALUVÉDÕ DIÁKTÁBOR
Augusztus
Erdei iskola, Börcs
LENGYEL FIATALOK FOGADÁSA
Augusztus
Óvoda, Börcs
„BÖRCSIKÉK” ÚJSÁG
Szeptember
Iskola tornaterme, Börcs
VÉRADÁS
Szeptember-október Börcs
SZÕLÕSZÜRET
Szeptember-október Börcs
KUKORICATÖRÉS
Szeptember-október Óvoda, Börcs
GYERMEKGYÓGYÁSZATI ELÕADÁS
Szeptember-október Gyõr
HANGVERSENY
Szeptember-október Óvoda, Börcs
BÁBELÕADÁS
Október
Iskola tornaterme, Börcs
IDÕSEK NAPJA
Október
Börcs
PAPÍRGYÛJTÉS
November
Óvoda, Börcs
BABA-MAMA-KÖR
December 5.
Település, Börcs
„HÁZHOZ JÖN A MIKULÁS” AKCIÓ
December 23.
Teleház elõtti tér
X. FALUKARÁCSONY

Pitypang Napközi Otthonos Óvoda

Zárt

Pitypang Napközi Otthonos Óvoda

Nyitott

„Õszi Napsugár” Nyugdíjas Klub

Nyitott

Börcsi Faluvédõ és Mûvelõdõ Egyesület

Nyitott

Börcsi Sportkör

Nyitott

Börcsi Faluvédõ és Mûvelõdõ Egyesület

Nyitott

Börcsi Faluv. és Muv. Egy., Börcs, Önkormányzat Nyitott
Pitypang Napközi Otthonos Óvoda

Nyitott

Vöröskereszt

Nyitott

Pitypang Napközi Otthonos Óvoda

Zárt

Pitypang Napközi Otthonos Óvoda

Zárt

Pitypang Napközi Otthonos Óvoda

Nyitott

Pitypang Napközi Otthonos Óvoda

Zárt

Pitypang Napközi Otthonos Óvoda

Zárt

Vöröskereszt

Zárt

Zrínyi Ilona Általános Iskola

Nyitott

Pitypang Napközi Otthonos Óvoda

Nyitott

Börcsi Faluvédõ és Mûvelõdõ Egyesület

Nyitott

Börcsi Faluvédõ és Mûvelõdõ Egyesület

Nyitott

Az Életmód klub várja a tornázni vágyókat minden héten Hétfõn és Szerdán 18.00-19.00 között
a helyi Általános Iskola tornatermébe (óraátállítás után 19.00-20.00 között).
A programok változtatási jogát fenntartjuk!
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