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Kedves Olvasó!
Börcs Község Önkormányzata és a Börcsi Faluvédõ és Mûvelõdõ Egyesület (BÖFME) 2004-ben
pályázatot nyújtott be a Gyermek-, Ifjúsági és
Sport Minisztériumhoz komplex ifjúsági program
megvalósítására.
A projekt célja az ifjúsági munka segítése Börcs
községben, és a Rábcatorok kistérségben. Börcs
község Önkormányzata vállalta a szükséges önrészt, így fõállású ifjúság segítõt foglalkoztathattunk a program keretében, aki koordinálta a települések és ifjúsági szervezetek közötti kommunikációt, és szervezte a program keretében megvalósuló különbözõ projekteket, rendezvényeket.
A kiadványban 6 település és azok ifjúsági szervezetei valamint két határon túli ifjúsági szervezet
mutatkozik be. Ezek a szervezetek eddig nem rendelkeztek önálló bemutatkozó anyaggal így ez a kiadvány hozzájárul ahhoz, hogy munkájukat szélesebb körben is megismerjék és más településeken
élõk is kedvet kapjanak hasonló ifjúsági és civil
kezdeményezésekhez.
A jövõre nézve reméljük, hogy a program során kialakult együttmûködés a szervezetek és az önkormányzatok között, és térségi szinten is tovább fejlõdik, és hasonló kezdeményezések jönnek létre a
térségben, hisz ez erõsíti a fiatalokban a kötödést
saját falujukhoz is.
Köszönetünket fejezzük ki azoknak, akik munkájukkal segítették a program, illetve a kiadvány létrejöttét és lebonyolítását. Elsõsorban a tagegyesületek munkatársainak, az önkormányzati dolgozóknak, a résztvevõ fiataloknak, önkéntes segítõknek.
Kívánjuk, hogy az elindult közös munka továbbra
is folytatódjon, és ezt a munkát megismerve sok
fiatal „vonódjon be” az ifjúsági munkába.

Varga Eszter
BÖFME elnöke

Felelõs kiadó: Varga Eszter
Simon Enikõ
ifjúságsegítõ
Linea Nyomda, Szombathely

Virágné Nagy Mária
projekt koordinátor

Abda

Keresztény Vándorok 12. Abdai Király törzse

Abda lakóinak száma
3040 fõ, többségük Gyõrben dolgozik. A falu
Gyõrtõl 8 km-re északnyugatra az 1-es út mellett fekszik, a Rábca és a
Mosoni-Duna által kialakított hordalékkúpon. A
gyõri medence egyik legmélyebben fekvõ területe. Határát a régi folyómedrek helyén csordogáló erek és holtágak
szabdalták. (Holt-Duna, Csikós-ér).
A falu lakói korábban fõként mezõgazdasággal és állattenyésztéssel foglalkoztak. A
vizek közelsége lehetõséget adott a halászatra is. Az iparosodás terjedése – fõként
Gyõr közelsége – sokak számára biztosított,
és biztosít ma is megélhetést, munkaalkalmat.
A községben két háziorvosi rendelõ, védõnõi szolgálat, gyógyszertár és állatorvosi
rendelõ is mûködik valamint Takarékszövetkezet, Posta és Plébánia.
A Zrínyi Ilona Körzeti Általános Iskola és a
Mézeskalács Napköziotthonos Óvoda szolgálja a jövõ nemzedékek oktatását, nevelését.
A Radnóti Miklós Kultúrotthon és Községi
Könyvtár a közmûvelõdést szolgálják.
A faluban sportegyesület (labdarúgó és fogathajtó szakosztállyal) tûzoltó egyesület,
galambászegyesület, polgárõrség, idõsek
klubja, ifjúsági klub, karate klub, is mûködik.
Hagyománnyá váltak a szüreti felvonulások és a falunapok.
A községnek havonta megjelenõ újságja
van, az Abdai Hír - lapok.
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Keresztény Vándorok 12. Abdai Király törzse
Vajon mi módon lehetne kielégíteni az általános és középiskolai korosztály azon igényét, hogy az iskolán kívül egy, velük egyidõs gyerekekbõl álló csapathoz tartozzanak, amelyik kihívásokkal teli, izgalmas
programokat biztosít számukra, s mégis
szervezett, áttekinthetõ és ahol megtalálhatják a küzdés és eredmények elérésének lehetõségét?
Jelenleg Magyarországon erre a korosztályi
igényre ad kielégítõ választ a Royal
Rangers, azaz a Keresztény Vándorok Ifjúsági Egyesülete. Az egyesület a keresztény értékeket tekinti alapnak, ám mentes
bármiféle egyházi elkötelezettségtõl, vagyis
mindenki számára nyitott.
Az ország egész területén jelenleg 16
„törzs” mûködik, s a velük való találkozás,
a nagyobb, tágabb csoportba való tartozás
öröme külön élmény a fiatalok számára.
Ezen felül a magyarországi szervezet tagja a
világ 40 országában mûködõ világméretû
Royal Rangers szervezetnek.

Érdemes még tudni errõl a mozgalomról általánosságban, hogy sokat vagyunk a szabadban kirándulások, vagy több napos táborozások alkalmával, ahol megtanuljuk a
tûzgyújtás, bográcsozás, kenuzás, íjazás,
természetvédelem, tájékozódás, táborépítés
fortélyait.
Szakkörfoglalkozásainkon a gyermekek
sokoldalú fejlesztésére fektetünk hangsúlyt:
éneklés, játék, kézmûvesfoglalkozás, sportolás.
A jellemépítést szolgálja a 8 RR. szabály.
„Egy Ranger: éber, tiszta, becsületes, bátor,
hûséges, udvarias, engedelmes és lelki!”
Abdán két kiképzett vezetõvel és 20 taggal
mûködik a Royal Rangers. A foglalkozásokat az abdai kultúrházban tartjuk szombatonként.

A R.R. 7 és 17 éves korosztály számára kidolgozott szakmai programja:
n
n
n
n

7-tõl 9 éves korig
9-tõl 12 éves korig
12-tõl 15 éves korig
15-tõl 17 éves korig

Mini-Rangerek
Felfedezõk
Nyomolvasók
Vándorok

Úgy épül fel, hogy a korosztályoknak megfelelõ nehézségû próbákat kell teljesíteniük,
s a teljesítés után a próbának megfelelõ jelvényt kap a fiatal, amit felvarrhat az egyen
ingére a szervezet emblémájához hasonlóan.
A vezetõket rendszeres képzéseken és továbbképzéseken képzik. 14 éves kortól ifjúsági vezetõ képezõn vehetnek részt a
Rangerek.
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Elérhetõség:
Lehotzky József
Telefon: 06-30-650-1717
E mail: loviz@freemail.hu
Országos honlapunk:
www.royalrangers.hu
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Börcs

Börcsi Faluvédô és Mûvelôdô Egyesület
Börcs település a Kisalföldön, Gyõr-MosonSopron megyében, a
Rábca folyó mellett,
Gyõrtõl nyugatra fekszik 12 km-re.

A község keleten Abdával, északon Öttevénnyel, nyugaton Mosonszentmiklóssal, délen Rábapatonával és
Ikrénnyel határos.
A Rábca északi partján az áradásos területbõl egy nagyobb domb emelkedik ki, ezen
épült Börcs község.
A falu 1968-tól társközség volt Abdával,
majd 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. Börcs napjainkban 1100 lakost számlál,
s az itt élõk jelentõs része ingázó, többnyire
a közeli Gyõrben dolgoznak.
Az önálló általános iskolát 1973-ban vonták
össze Abdával, s azóta az alsó tagozat mûködik a településen.
A faluban élénk civil szervezeti élet zajlik,
és a helyi önkormányzat és a civil szervezetek együttmûködve nagy figyelmet fordítanak a fiatalok bevonására a falu mindennapjaiba, valamint a szülõhelyhez való kötõdések erõsítésére.
Börcsön mûködik a Börcsi Faluvédõ és Mûvelõdõ Egyesület, a BÖTÛZ Tûzoltó Egyesület, az Életmódklub, az Õszi Napsugár
Nyugdíjas Klub, Sportegyesület (labdarúgó
szakosztállyal), a Vöröskereszt Helyi Szervezete.
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A Börcsi Faluvédõ és Mûvelõdõ Egyesület
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.
Az Egyesület kiemelten közhasznú szervezetként, önkormányzati feladatokat is átvállalva tevékenykedik.
Mûködésének alapvetõ vonását jelenti,
hogy bevételeit teljes egészében céljai elérésére, a közösség érdekében vállalt feladatainak megvalósítására fordítja.
A fenti célok és elvek határozzák meg az
Egyesület stratégiáját, közép- és rövidtávú
terveit.
Rövid távon a jelenlegi programjaink megtartása mellett a Teleház szolgáltatásainak
bõvítésével szeretnénk erõsíteni mind helyi,
mind kistérségi szerepünket.
Középtávú cél, hogy a lakosság lehetõ legszélesebb rétegét tudjuk megcélozni programjainkkal, szolgáltatásainkkal. Csökkenteni szeretnénk a szakadékot a fiatal és az
idõs korosztály képviselõi közt.
Kistérségi szinten pedig szeretnénk elérni,
hogy a civilek körében egyre jobban meg
tudjuk valósítani a regionális mûködést,
konkrét együttmûködések kialakításával.
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Börcsi Faluvédô és Mûvelôdô Egyesület
A kezdetektõl az ifjúsági programok alkotják tevékenységünk gerincét.
A helyi rendezvényeken túlmenõen nemzetközi táborok és cserekapcsolatok szervezése (a környezõ országok mellett pl.: Franciaország, Olaszország, Írország egy-egy ifjúsági szervezetével van szoros kapcsolatunk), is céljaink közt szerepel.
Az Egyesület ifjúsági közösségfejlesztõ tevékenységének hatására a „Rábcatorok”
kistérségben két Egyesület és három klub
alakult.
Országosan további 5 Egyesületet segítettünk életre. A határon túl, Beregszászon pedig közremûködtünk egy alapítvány megalakításában.

Egyesületünk volt az elindítója, az ISZKIRI
– Ifjúsági Szövetség a Kisalföldi Régióért –
szervezetnek, felvállalva a megyei Egyesület központi feladatainak ellátását is.
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.

Elérhetõség:
Börcsi Faluvédõ és Mûvelõdõ Egyesület
9152 Börcs, Erzsébet tér 3.
Tel./fax: 96/350-884
Mobil: 30/378-7894
E-mail: borcs@hu.inter.net
web: www.borcs.hu
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Börcsi Teleház és Ifjúsági Központ

A Börcsi Faluvédõ és
Mûvelõdõ Egyesület
1998-ban nyitotta meg
a Teleházat, amelyegyebek 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 Teleházban biztosítjuk a korszerû irodatechnikai eszközökhöz (számítógép, fénymásoló, telefax, telefon, nyomtató, videoprojektor, videokamera, Internet) való hozzáférést, s emellett egyéb szolgáltatásokat is
nyújtunk (pl. névjegykártya készítés, szórólap szerkesztés, számítógépes munkák elvégzése, stb.). A teleházban több alkalommal szerveztünk számítástechnikai és nyelvi
képzéseket, de helyet biztosítunk szakmai
összejövetelek, fórumok szervezéséhez is.
A Teleház ugyanakkor – ifjúsági központként – a fiatalok állandó találkozási helyeként is szolgál. A Bóbita Erdei Iskola megnyitása óta a Teleház turisztikai információs- és szervezõ irodaként is mûködik. Folyamatosan gyûjtjük, és rendszeresen frissítjük a turizmussal kapcsolatos információk körét helyi és térségi szinten egyaránt.
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Bóbita Erdei Iskola és Képzési Központ
1999-ben pályázati
támogatással elkezdõdött egy 36 férõhelyes
ifjúsági
szállás kialakítás
BÓBITA Erdei Iskola és Képzési Központ elnevezéssel.
A következõ év végére az Erdei Iskola
átadásra került. A szállással egy épületben
képzési termet alakítottunk ki.
Az Erdei Iskola keretei közt közel 80 programot kínálunk az ideérkezõknek, amelyeknek jelentõs részét helybeliek, valamint fiatalok biztosítják.
Az Erdei Iskola 2000-tõl fogadja a vendégeket, és nagy örömünkre azóta is teltházzal
mûködik. Az Erdei Iskola fõként a környezõ
nagyvárosok iskoláiból érkeznek csoportok,
de vannak vendégeink távolabbi városokból
(Budapest, Veszprém, Cegléd, stb.) is.
Az egyesület által kínált turisztikai szolgáltatások középpontjában az aktív szabadidõeltöltést lehetõvé tévõ színes programok
állnak. Célunk ezen keresztül az, hogy
olyan módon mutassuk be Börcs és környékének természeti 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 alakítottuk ki, amelynek elsõdleges
célközönségét a Bóbita Erdei Iskolába érkezõ csoportok jelentik.
Az elmúlt évben azonban már lehetõségünk nyílt a kínálat kiszélesítésére, s ez lehetõvé teszi, hogy más – az aktív turizmus
iránt érdeklõdõ – csoportok számára is von-
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Bóbita Erdei Iskola és Képzési Központ
zóvá tehessük szolgáltatásainkat. Valamennyi turisztikai programunk lebonyolításához képzett és tapasztalt vezetõt biztosítunk, 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, helyi- és térségi nevezetességek) mellet a kézmûves- és környezeti-nevelési programok,
valamint a szervezett túrák – elsõsorban a
kerékpáros túrák – jelentik.

A Bóbita Erdei Iskola programjai
Az Erdei Iskola széleskörû programkínálatot biztosít a Börcsre érkezõ látogatók számára, amelyen belül kiemelt helyet foglalnak el az elõzetes egyeztetés alapján igényelhetõ kézmûves programok. A település
mindennapjait, valamint a környezõ természeti értékeket hozzák közelebb a csoportokhoz a falusi életet bemutató programjaink és a tantervbe illeszkedõen, évszakok
szerinti bontásban kialakított környezeti
nevelési programok. Ezek megszervezése
során jelentõs hangsúlyt helyezünk a résztvevõk aktív részvételére, és gondoskodunk
arról is, hogy szemléletes elõadások és filmvetítések is segítsék a szükséges háttérismeretek megszerzését. Mindezek mellett számos szabadidõs program is várja a Börcsre
érkezõket.
Programkínálat
n

Ismerkedés népi kismesterségekkel

n

A falusi életmóddal kapcsolatos
programok

n

Túrák (gyalog vagy autóbusszal)
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Peryche Holt-Rábca menti Tanösvény

2001-ben kezdtünk hozzá a szülõfalunk
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 hozzánk 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
biztosítunk.

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. Munkatársaink segítenek a túrák összeállításában, és igény szerint tapasztalt vezetõt is tudunk biztosítani.
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Kiadványaink

Kerékpárral a Rábca mentén
A Börcsi Faluvédõ és Mûvelõdõ Egyesület
kiadványát azoknak ajánljuk, akik szeretik
a természetet. A kis füzetecskén keresztül
megismerhetik a Rábca Holtágának szépségeit, gazdag növény és állatvilágát. Bemutatjuk Börcs rövid történetét. Információt
kaphatnak a faluban található Bóbita Erdei
Iskola és Képzési Központ programjairól.
A szabadidõ hasznos eltöltésére ajánljuk a
Peryche Holt Rábca Menti Tanösvényt,
amelyhez térkép is található a kiadványban.
A Party-túra Kerékpárkölcsönzõbõl bérelhetõ kerékpárokhoz rövid és hosszú túra
ajánlatokat is talál magának az olvasó.

Kiadványaink

Velünk élõ hagyományok,
Ünnepek és hétköznapok Börcsön
Írta: Perger Gyula
A kiadvány a település mindenapi életét,
hagyományait mutatja be. Betekintést nyerhetünk a község, település szerkezetébe és
az elmúlt századok építkezési stílusába.
Számos rajz és kép segítségével megismerhetjük a falura jellemzõ házalaprajzot, mestergerenda feliratokat.

A Börcsi Tanösvény látnivalói

Fejezetek Börcs történetébõl

Írta: Dr. Alexay Zoltán

Írta: Néma Sándor és Szalai Attila

Ez a kis füzet segítséget szeretne adni azoknak, akik a Tanösvényünkön végigsétálnak
és kicsit többet szeretnénk tudni a Rábca
menti terület élõvilágáról. A kiadvány bemutatja a terület természeti viszonyait, az
itt található növénytársulásokat és a térség
állatvilágát. Az érdekes és hasznos leírások
mellett sok színes fotó is bemutatja a környezetet.
A kiadványhoz egy munkafüzet is tartozik,
amelyet könnyen kitölthetünk, ha a Tanösvényen figyelmesen végigmegyünk a kiadvány segítségével.

A BÖRCSességek füzetek harmadik részében a település történetébe nyerhetünk betekintést. Külön fejezetekben megismerhetjük a falu népességének alakulását, kultúrájának fejlõdését.
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Börcsi Sportkör
Alapítási éve: 1954
Vezetõ: Jakab Olivér
Egyesület színe: zöld sárga
Szakosztályainak száma: egy labdarúgó
Mûködési területe: Börcs község
Az egyesület tagja az általa mûködtetett
sportágakban létrehozott országos sportági
szakszövetségeknek, illetõleg ezek területi
szövetségeinek.
Célja: Tagjai és a helyi ifjúság, nõk és férfiak
részére a rendszeres testedzés és sportolás
lehetõségének biztosítása, sportkapcsolatok
létesítése és fejlesztése.
Feladata: Helyi sportrendezvények, versenyek szervezése, megrendezése, és szövetségek, valamint más sportegyesületek által
megrendezett sporteseményeken, bajnokságokon és versenyeken való részvétel, – a
tervszerû mûködéshez szükséges feltételek
megteremtése és biztosítása.
Az egyesület rövid története:
A börcsi futball története a harmincas évek
elejére vezethetõ vissza. Az akkori fiatalok
önszervezõdés alapján egymás ellen kisebb
nagyobb csoportokban összeállva játszottak, ismerkedtek a foci szépségeivel.
Késõbb a foci mind nagyobb térhódításával
a negyvenes években a Levente Egyesület
keretén belül már szervezettebb formában
részt vettek a környezõ települések, falvak
csapatai ellen az úgynevezett Levente
bajnokságban.
Ezen idõszakra jellemzõ, hogy a játékosok
maguk által vett szerelékben játszottak.
Szponzor és támogató híján utazásukat
gyalog, kerékpárral, esetenként lovaskocsival oldották meg.
A helyi fiatalok körében a labdarúgás iránti
szeretet, a körülmények fokozatos javulása
az ötvenes évek elején jutott arra a szintre,
hogy kezdeményezésükre 1954-ben meg-

Börcsi Sportkör
alakították a Börcsi Sportkört. Elvi irányítását a Járási Sportszövetség, mûködési feltételeit pedig a Községi Tanács támogatta.
Ettõl az évtõl kezdve a Sportkör labdarúgó
csapata részt vett a Járási Sportszövetség által szervezett és mûködtetett bajnokságban,
ahol éveken keresztül kisebb-nagyobb sikerrel szerepelt.
A Sportkör mûködésében törést az 1965-ös
árvíz okozott, amikor az ártérben lévõ
pálya víz alá kerülésével a bajnokságban
való szereplést szüneteltetni kellett, és ez a
Sportkör mûködését is több évre visszavetette.
Tíz éves szünet után 1975-ben ismét összeállt a csapat, és folyamatosan szerepelt a Járási, illetve Körzeti bajnokságban, amikor
1993-ban a bajnokság megnyerésével felkerült a megyei másodosztályba, ahol napjainkig jó középcsapatként szerepel.
Mûködési feltételét az Önkormányzat, valamint a Kossuth Tsz., utóbbi és a Baráti kör,
rendezvénybevételek, esetenként vállalkozók támogatása biztosítja. A fenti idõszakban is zökkenõmentes mûködését a létesítmény hiánya, az ártéri pálya, öltözõ hiánya
nagymértékben gátolták, már-már a labdarúgócsapat bajnokságban való szereplését
is veszélyeztették.
Ezen helyzetben komoly változást a 90-es
évek eleje hozott, amikor is a község vezetése felismerve ezen tarthatatlan helyzetet, új
létesítmény építése mellett döntött, melyeknek építése a Sportkör, valamint a község
sportkedvelõ lakosaival összefogva 1993 tavaszán elkezdõdött és 1994. július 31-én átadásra került.
Ez a létesítmény, „Sportcentrum” új fejezetet nyitott a Sportkör életében, ami a jövõben minden igényt kielégítve szolgálja a
község fiataljainak sportolási lehetõségeit.

Elérhetõség:
9152 Börcs, Ady E. u. Sportcentrum

18

19

Börcsi Tûzoltó Egyesület
Tûzoltóparancsnok: ifj. Ifjú Péter
Az Önkéntes Börcsi Tûzoltó Klub – a Börcsi
Tûzoltó Egyesület elõdje – már 124 éve
fennáll.

Õszi Napsugár Nyugdíjas Klub
Céljaik megvalósításának érdekében három
alapvetõ feladatuk volt és van ma is:
n

n

A csapat a tûzoltó versenyeken évtizedekig
a középmezõnyben foglalt helyet, az 50-es
60-as években azonban az élmezõnybe sikerült kerülniük. A legnagyobb sikert 1960ban 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
tûz és más károk elhárításával, megelõzésével kapcsolatban. 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 eltûntek az épület karbantartása sem volt megfelelõ, 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, mai pozitív változást hozott az
Egyesület életében
Célul tûzték ki, hogy a csapatot megfiatalítva bekapcsolódnak a helyi közösség életébe, s a tûzoltó csapat hagyományos feladatai mellett nagy hangsúlyt fektetnek a helyi
értékek védelmére, a helyi szervezetekkel
való szoros együttmûködésre, a településük
és szûkebb környezetük megismerésére.
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Csapatépítés, közösségi programok szervezése
A rendelkezésre álló infrastruktúra feltérképezése, állagának megóvása, karbantartása, kiegészítése
A szakmai ismeretek megszerzése, továbbfejlesztése, átadása a tagok számára

Elsõként környezetükön változtattak, a
tûzoltószertárt otthonosabbá tették, belakták.
Sikerült a korábban használaton kívül helyezett Barkaszt felújítani, üzembe helyezni.
2004-ben sikerült egy víztartályos jármûvet
beszerezni, ami sokat segít feladataik elvégzésében.
A szertár „köszönõ arcát” is újjá varázsolták,
a falára ember nagyságú Szent Flórián képet
festettek, elé zászlórudat állítottak.
2001-ben elindították az egyesületté váláshoz
szükséges bírósági eljárást, amelyet 2002-ben
nyilvántartásba vettek. Ez az új szervezeti
forma egyben új lehetõségeket is jelent számukra, s a jövõben az önkormányzati támogatást szeretnék kiegészíteni pályázati forrásokkal, hogy céljaikat el tudjuk érni.
Elérhetõség:
9152 Börcs, Rákóczi u. 10.
Tel.: 70/236-3110

Vezetõ: Kovács Sándorné
A klub 1998-ban alakult. Azóta kéthetente
tartunk programokat. Ezek közül a legfontosabbak: Neves és népi ünnepségek, beszélgetések, kirándulások szervezése a
klubtagok és a falu számára.

Az egészségnevelési programokon aktívan
részt veszünk, a szomszédos községekkel
(nyugdíjas klubokkal) közös rendezvényeket szervezünk, ismerkedünk a klubok kultúrájával, szokásaival.

Tagjai vagyunk a Pannon Nyugdíjas Szövetségnek és az Életet az Éveknek budapesti mozgalomnak is.

Igyekszünk bekapcsolódni élõhelyünk, a
falu kulturális rendezvényeibe is. Így gyakori vendégek illetve résztvevõi vagyunk
az óvoda, az ifjúsági egyesület és az erdei
iskola programjainak és õk is a nyugdíjas
klub rendezvényeinek.

Minden igyekezetükkel azon leszünk, hogy
az idõseket szeretet és megbecsülés vegye
körül.

Elérhetõség:
9152 Börcs, Rákóczi u. 17.
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Börcsi Életmód Klub

Börcs - Helyi Vöröskereszt
1990 óta a községi költségvetésbõl közel
100.000 Ft-ot kapunk feladataink elvégzéséhez. Állandó feladataink véradás szervezése, idõsek napi rendezvény megtartása.
A véradáson átlagosan 45-50 véradó jelenik
meg a kiszállásos véradáson. A többszörös
véradók minden évben kitüntetésben részesülnek a véradók napján.
Az idõsek napján a falu 65 éven felüli lakóit invitáljuk meg egy kellemes vacsorával
egybekötött estre, ahol az óvodások és iskolások kis mûsorral kedveskednek a munkában megfáradt embereknek.
Halottak napján elhelyezzük a kegyelet koszorúit az I. és II. világháború áldozatainak,
emlékmûvénél ill. az emléktáblánál.
Figyelemmel kísérjük a közvetlen környezetünkben és az országban zajló eseményeket, szükség esetén próbálunk segíteni (árvízkárosultaknak gyûjtés, beteg kisgyerek
segítése).

Vezetõ: Preisz Mária

A klub 1991 októberétõl mûködik. A zenés
tornákat Preisz Józsefné tartja heti két alkalommal a tizenöt–húsz fõs csapatnak.

A szervezet jóvoltából 7 börcsi kisgyerek
örök emlékként õrizheti a parlamentben felállított karácsonyfa és az azt követõ mûsor
megtekintését.

A klub létrejöttét az motiválta, hogy összehozza a különbözõ korosztályú, az egészséges életmód iránt érdeklõdõ embereke
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.
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Vezetõ: Polgárdy Zsoltné

Elérhetõség:
9152 Börcs, Erzsébet tér 3.

A községben évtizedek óta jól mûködõ vöröskeresztes szervezet végzi karitatív tevékenységét. Taglétszámunk 140-200 fõ között
ingadozik - jelenleg 160 fõ fizeti a tagdíjat.
Sokáig a tagdíj itt maradó 60%-a volt egyetlen bevételi forrásunk - kiegészítve egy-egy
bál rendezésével ill. vasgyûjtési akcióval. Ekkoriban csak a Vöröskereszt mûködött civil
szervezetként; így orvosi elõadásokat, egészségügyi tanfolyamokat, tejtermék-bemutatót
szerveztünk, lomtalanítást végeztük, répaföldet kapáltunk EKG-gép beszerzéséért.

A rendszerváltás óta a faluban több civil
szervezet mûködik. Így feladatkörünk korlátozottabb lett, vagy inkább átalakult. Arra
törekszünk, hogy közösen a többi civil szervezettel a vöröskereszt szellemiségének
megfelelõen mindenütt ott legyünk, ahol
szükség van ránk, ahol segíthetünk (falukarácsony és számos más rendezvény, esemény, verseny).

Elérhetõség:
9152 Börcs, Erzsébet tér 4/a.

23

Enese

Enese

Enese lakóinak száma 1761 fõ. A dolgozók
egy része helyben, a többség Gyõrben dolgozik.
Legnagyobb cég községünkben a KACO
Hungary Kft. 230 fõt foglalkoztat, az Autóipar beszállítója. 1996-ban telepedett le a
községben.
A község lakói korábban fõként mezõgazdasággal és állattenyésztéssel foglalkoztak.
Jelenleg a községben a vállalkozások száma
75.
A településen van háziorvosi rendelõ, védõnõi szolgálat, gyógyszertár, Takarékszövetkezet, Posta, Babamúzeum és Helytörténeti
gyûjtemény.
Az utóbbi években az általános iskola teljesen felújításra és 270 m2-es aula építésével
bõvítésre került. Korszerû gépekkel felszerelt számítástechnika termekkel, német és
angol nyelv oktatással több község tanulóinak is az általános iskola magas színvonalú
oktatást tud biztosítani.
Az idei évben külsõleg is felújított napköziotthonos óvoda biztosítja a gyermekek
nevelését.
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Külsõleg és belsõleg teljesen felújított mûvelõdési házban mûködik a Könyvtár és a
Gyógyszertár. Az egyik termében tanítási
idõszakban táncoktatás folyik, ezenkívül
nyugdíjasok rendszeres összejövetelének és
kulturális rendezvényeknek is helyt ad.
A faluban Labdarúgóegyesület, Tûzoltóegyesület, Polgárõrség, Idõsek klubja, Ifjúsági klub is mûködik.
1993 óta Zenei turizmus mûködik a községben – minden évben több turnusban magyar és német vendégek – a Polgármesteri
Hivatal közremûködésével családoknál történõ elszállásolással éves szinten 2000 vendégéjszakát töltenek el.
Hagyománnyá vált rendezvényeink: tavaszköszöntõ, majális, juniális, Pünkösdi
búcsú, falunap.
A községnek negyedévente megjelenõ újságja van, az „Enesei Hírmondó”.
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Civil szervezetek Enesén
Községünkben a Tûzoltóegyesület a legnagyobb múltra visszatekintõ civil szervezõdés. Jövõre ünnepli fennállásának 110. évfordulóját.
A település központjában található a tûzoltószertár. Felszerelésüket évrõl-évre sikerül
gyarapítani. Egy évtizeddel ezelõtt testvérközségünktõl kaptunk egy Opel autót.
Az Egyesület rendszeresen részt vesz a tûzoltóversenyeken - felnõtt és ifjúsági rajokkal. Szorosabb kapcsolatot ápolnak a bõsi
tûzoltókkal.
Legnagyobb létszámú civil szervezõdés: az
Enese SC. Közel 80 ifjúsági és felnõtt tagja
van az Egyesületnek. Jelenleg a labdarúgó
szakosztály mûködik. A megyei II. osztályban szerepel a csapat. Van két felnõtt csapat,
egy serdõlõ és három korosztályos Bozsikcsapatunk.
Az Egyesület önkormányzati támogatással
mûködik, jó színvonalú a létesítmény (öltözõ, pályák).
Nem bejegyzett civil szervezet a Borostyán
Klub. Nyugdíjasaink havonta egyszer találkoznak a kultúrházban. Évente négy kirándulást szerveznek, megünneplik a Nõnapot
és évvégi zárórendezvényt is tartanak. Taglétszámuk: 60 fõ.

Civil szervezetek Enesén
Jórészt a Borostyán Klub tagságából alakult
a Borostyán Kórus. A Kórus 20 tagja rendszeresen fellép községi rendezvényeken
(március 15, október 23, falunap, karácsonyi
ünnepély), de térségi rendezvényeknek is
állandó vendége. A Klub 2002-ben ünnepelte fennállásának 25. évfordulóját, a Kórus
2004-ben a tizediket.
Nagy örömünkre szolgál, hogy az ifjúság is
elkezdett mozgolódni. Tavaly nagy sikerû
összejövetelt rendeztek Enese, St. Stefan,
Bõs és Csíkszentmihály fiatalságának. A 8
napos rendezvénynek – reméljük lesz folytatása.
Az Enesei Ifjúsági Klub bejegyzés alatt áll.
Szeretnének a fiataloknak kikapcsolódási
lehetõséget nyújtani és bekapcsoldódni a
közösségi életbe.
Enesén 2002-ben alakult meg a Polgárõr
Egyesület. 30 aktív tagja besegít a község éjszakai nyugalmának biztosítása
Õk is tartanak - a rendszeres megbeszéléseken és közgyûlésen kívül összejöveteleket.

Elérhetõség:
9143 Enese, Szabadság u. 25.
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Ikrény

Ikrény
Ikrény község GyõrMoson-Sopron megye
területén Gyõrtõl nyugatra, az M1-es és 85-ös
fõközlekedési útvonal
mellett található.

A ma 1700 lelket
számláló
települést
egyrészt Rábapatona és
Gyõr közigazgatási határa jelenti, másrészt
pedig a Rába és a Rábca folyók határolják.
A községtõl keletre, 6 km-re halad el az 1.
sz. fõút, északra 1 km-re a 85-ös számú fõút,
míg tõle szintén keletre található az M1-es
autópálya, melynek a 85-ös számú fõúttal
alkotott csomóponti kapcsolata térségileg
és forgalmilag is igen jelentõs. Ez utóbbin
bonyolódik le a megye kelet-nyugati irányú
közlekedésének nagy része.
Az itt élõ emberek – alkalmazkodva a táji
adottságokhoz – szorgalmas, építõmunkájának eredményeként ma is egy létszámában gyarapodó, komfortosabbá váló település lakóinak vallhatják magukat.

A terület további fejlesztésével mintegy 30
hektáros sport és szabadidõcentrum várja a
strandolást és vízi sportot kedvelõket.
Jetski, a WakeBoard szerelmesei mellett egy
nyolcpályás vízisífelvonó szolgálja az egyre
növekvõ igényeket.
A közeli pihenõhely, a kis falvak panziói,
Gyõr szállodái és kulturális létesítményei
együtt tartalmas kikapcsolódást nyújtanak.

Elérhetõség:
Ikrényi Ifjúsági Egyesület
9141 Ikrény, Gyöngyvirág. u. 9.
Mobil: 20/372-8789
Web: ikife.freeweb.hu

A folyami hordalékra települt község turisztikai értékei között jelölhetjük a Rába folyót és annak holtágát. A holtág a horgászatot kedvelõk paradicsoma.
A Rába és a Rábca által határolt település
nemcsak a lovas turistáknak, hanem a kerékpározást kedvelõknek is feledhetetlen
természeti környezetet ígér, s kitáblázott útvonal segíti a túrázókat.
A folyóvizek jellegzetes – védelemre érdemes – növényvilága mellett a mesterségesen kialakított 15 hektár vízfelületû tó
mindazoknak kellemes szórakozást nyújthat, akik a fürdõzés, vízisízés, szörfözés kínálta kikapcsolódást szeretnék választani.
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Ikrényi Ifjúsági Egyesület

Ikrényi Ifjúsági Egyesület

Hogy is kezdõdött?

Állandó rendezvényeink

1997. július 5-én a börcsi Európa napon a tíz
ifjú ikrényi titánból álló csapat a
„Rábcatorok” RFT településeinek fiataljai
között rendezett vetélkedõn elnyerte a második helyet és az ezzel járó húszezer forintot. Ebbõl jött létre 1997. augusztus 23-án az
elsõ Ikrényi Ifjúsági Nap.

n

február végén farsangi batyusbált rendezünk minden évben. Ide belépni csak
jelmezben lehet.

n

májusban a Falunap szervezésébõl minden évben kivesszük a részünket

n

a nyári egyhetes „közéleti” táborok hírének felröppenése után bõvült igazán az
egyesület. A táborozók egy „Közéleti
tréning”-en vettek részt, meglepõen jó
eredménnyel.

n

minden év decemberében „házhoz
megy a Mikulás”

n

az évzáró szilveszteri mulatság sem maradhat el.

Véleményünk szerint ezzel a nappal elértük, hogy településünk nehezen mozdítható ifjúságának egy része együtt töltsön egy
nagyszerûen sikerült napot, s a szórakozás,
a játék mellett megalakulóban lévõ egyesületünk is több lelkes fiatallal bõvült.
Nemsokára megszületett az IKIFE, polgári
nevén: Ikrényi Ifjúsági Egyesület. Szeptember 7-én a Polgármesteri Hivatal dísztermében összegyûltünk és a jogi formaságok
rendje-módja szerint is megalakultunk Októbertõl februárig részt vettek egy vezetõképzõ tréningen. Ennek köszönhetõen sok
ötlettel és még több jó baráttal lettünk gazdagabbak. 1998 februárjában a Megyei Bíróság is nyilvántartásba vette az egyre növekvõ, fejlõdõ IKIFE-t.
Mára már igazi közösséggé kovácsolódott
a maroknyi csapat, immáron harmincöt tagot számlál az iskolás korba lépett IKIFE.
Természetesen rajtuk kívül sokan mások is
részt vesznek a szervezet tevékenységében,
és nem csak fiatalok. Sokat köszönhetünk a
Polgármesteri Hivatal dolgozóinak, az iskola igazgatójának és ugyanezt elmondhatjuk
az Ikrényi Képviselõ-testületnek is. Szülõkrõl, ismerõsökrõl, barátokról nem is beszélve...
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Hol tartunk ma?
n

Az IKIFE-t a több regionális ifjúsági rendezvényt követõen megalakult ISZKIRI
(Ifjúsági Szövetség a Kisalföldi Régióért) egyik alapító tagjaként tarthatjuk
számon.

n

Baráti kapcsolatot sikerült kialakítanunk a szlovákiai Deáki és Bõs községbeli fiatalokkal.

n

Egyesületünk képviselõje tagja az
Ikrényi Önkormányzat Kulturális Bizottságának

n

Egyesületünk klubhelyiséggel rendelkezik, amelyet CIVIL-HÁZ néven megosztunk a helyi nyugdíjas klubbal, és családsegítõ szolgálattal is. A közeljövõben
itt Teleház (információs központ) kialakítását tervezzük.
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Kunsziget

Kunsziget

Kunsziget a Mosoni-Duna jobb partján fekvõ község; a Szigetköz peremén található,
Gyõrtõl 17 km távolságra.
Megközelíthetõ a 10. sz. fõútról Öttevényen
át (3 km), valamint a szigetközi fõútról a
Bolgányi hídon keresztül. Határa 1500 ha, jó
minõségû termõföld és ártéri erdõk a Mosoni-Duna mentén.
A látványos fejlõdés lehetõségét a rendszerváltás hozta meg a falu számára. 1990-ben
az Öttevénnyel közös tanács újra önállóvá
vált, ahogy az iskola is ismét 8 osztályos,
osztott intézményként mûködik, immáron
felújítva és kibõvítve. 1993-ban korszerû
tornacsarnok épült a községben, 1999-ben a
régi épület teljes felújításával és átalakításával modern egészségházat alakítottak ki,
amelyben a rendelõkön kívül gyógyszertár
is helyet kapott, valamint továbbra is itt
mûködik a posta.
A község legifjabb intézménye a fénymásolást, a számítógépes szolgáltatásokat, internet-hozzáférést nyújtó Teleház.
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Civil szervezetek Kunszigeten
Kunszigeti civil élet
Kunszigeten a fiatalok a lakosságban meghatározó létszámot képviselnek (a 26 év
alattiak a település lakosságának 27%-át teszik ki).
Kunsziget Község Önkormányzata a falu
megtartóerejének növelése érdekében több
programban is részt vesz, ilyen többek között a Bursa Hungarica Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer vagy az Arany János
program.

Civil szervezetek Kunszigeten
A Kunszigeti Faluszépítõ Egyesület által
2000-ben létrehozott és az önkormányzat által mûködtetett Teleház elsõsorban a fiatalok számára biztosít közösségi színteret, találkozási pontot, közös programokat.
Ilyen volt többek között Európai Unióhoz
való csatlakozásunk elõestéjén szervezett
bemutató, melynek elõkészületeiben, lebonyolításában több, mint húszan vettek részt
a tízévestõl a huszonhat évesig.
Az eseményt Kunszigetet bemutató multimédiás cd interaktív bemutatója tette teljessé, melynek szintén aktív részei voltak a fiatalok – fõként a 13-16 évesek.

Ugyan kifejezetten ifjúsági szervezet nem
mûködik településünkön, de civil szervezeteink közül több is fontosnak tartja a fiatalok bevonását munkájukba.

Az éves rendszerességgel megrendezendõ
Szüreti Nap és a majális lebonyolításában is
fontos szerepe van a fiataloknak.

Ilyen Kunsziget Község Polgárõrsége, mely
ifjúsági polgárõrséget is szervezett, melynek tagjai a 16-22 év közötti fiatalok. Õk is
részt vesznek a járõrözésben, megismerkednek a rendvédelmi hatóság munkájával
is. Képzéseken is részt vesznek, csakúgy,
mint a „nagyok”.

Kunszigeten cserkészcsapat is mûködik,
melynek tagjai 10 és 27 év közötti fiatalok,
heti rendszerességû foglalkozásaik és évi
két táboruk alkalmával folyamatosan
erõsítik a közösségi szellemet, miközben
hasznosabbnál hasznosabb dolgokat sajátítanak el.

Az önkéntes tûzoltók a katasztrófavédelem
oktatását már az iskolás korosztálynál elkezdik.

Fontos szerepet játszanak a fiatalok életében az iskola által szervezett szakkörök is
– néptánc és képzõmûvészet –, melyeknek
tagjai között jelen vannak már középiskolás
diákok is.

Az Am Besten Bau Kunsziget Sportegyesület – természetesen – a sport oldaláról közelíti meg a fiatalokat, a legkisebbek (5-7
évesek) a Bozsik-program keretében, a következõ korosztály a serdülõcsapatban, a
még idõsebbek az ifjúsági csapatban mérik
össze focitudásukat más települések fiataljaival.

Elérhetõség:
Teleház
9184 Kunsziget, Kossuth tér 8.
Tel.: 96/552-011

34

35

Kóny

Kóny

A Rábaköz legnépesebb települései közé
tartozik Kóny.
Lakosainak száma
2700 fõ.
A község a Rábaköz és a Tóköz határán helyezkedik el, nyugati irányból a Hanság
övezi, ennek a tórendszernek tagja a Tündértó.
A Gyõrt Sopronnal összekötõ 85-ös számú
fõközlekedési útvonal az északi oldalon határolja, a Gyõr-Sopron-Ebenfurti Vasút pedig átszeli a falut. Sopron 60 km, Gyõr pedig 25 km távolságra fekszik.
A településen az ifjúságnak átfogó lehetõsége van a tartalmas szórakozásra.
Tavasztól õszig rendelkezésre állnak a különbözõ szabadtéri programok:
n
n
n
n

Majális
Falunap
Nyárbúcsúztató
Búcsú

A sportpályán:
labdarúgás, kézilabda, tenisz.

A helyi Deák Ferenc Általános Iskola és
Mûvészeti Alapiskola szervezésében rendelkezésre állnak a néptáncos - és kézmûves táborok. Az iskolai oktatáson túl számos szakkör áll a diákok rendelkezésére.
Az iskola nemzetközi kapcsolatai révén lehetõség nyílik csere táboroztatásra is.
A Faluházban: egész napos ingyenes
Internet hozzáférési lehetõség, illetve egy
komplett házimozi - rendszerrel felszerelt
ifjúsági szoba áll rendelkezésre.
A község méltán büszke sportcsarnokára,
mely egész évben a lakosok rendelkezésre
áll. Igénybe vehetõ a jól felszerelt konditerem, ezenkívül a focinak, kézilabdának,
tenisz sportnak valamint különbözõ rendezvényeknek is otthont ad.
A falu határában lévõ Tündértó kedvelt
horgász - illetve pihenõhely.
A községben Horgászegyesület is mûködik.

Elérhetõség:
9144 Kóny, Rákóczi u. 30.
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Alsószeli Ifjúsági Klub – ALSZIK
Alsószeli szlovákiai község, a Mátyusföld szívében, Gyõrtõl kb. 1 órányira
helyezkedik el.
Lakosainak száma 1942, a
nemzetiségi arány 75-25 %,
magyar többséggel.
(www.dolnesaliby.sk)
Az Alsószeli Ifjúsági Klub – ALSZIK 2000.
októberében alakult egy baráti társaságból.
Elõdleges célja, hogy a község fiataljai számára színvonalas szórakozási, mûvelõdési
lehetõséget biztosítson. A helyi ifjúság közösségi életének megszervezése mellett e
néhány év alatt klubunk a környék hasonló
irányultságú szervezetivel is szoros kapcsolatot épített ki. A magyarországi Börcs község ifjúsági szervezeteivel többször közösen
pályáztunk. Az elmúlt években elsõsorban
elõadásaink (történelmi, drogellenes, EU témájú), valamint kulturális programjaink
(Szüreti felvonulás és bál,) és sportrendezvényeink (asztalitenisz verseny, kispályás
futballtorna voltak sikeresek.
A 2004-s esztendõ az eddigi legsikeresebb
szervezetünk életében. Kiépítettük Teleházunkat, strandröplabda-pálya építésébe
kezdtünk, képzési programokat bonyolítottunk le, melyen a helyi és környékbeli ifjúsági szervezetek vezetõi vehettek részt.
Idén elõször valósul meg az ún. Regranting
program koordinálása, lebonyolítása – Felsõfokú tanulmányokat végzõ diákok támogatása címû programunk, mely reményeink
szerint máshol is meghonosodhat. Az elmúlt évben indítottuk útjára honlapunkat,
mely elérhetõ a www.alszik.dolnesaliby.sk,
a partnereinkkel közösen fejlesztett internetes oldal pedig a www.youthorg.sk címen
található.

„Beregszász 900 éves” Alapítvány
1995-ben hét helyi lakos részvételével alakult meg a „Beregszász 900 éves” Városvédõ-, Szépítõ és Mûvelõdési Alapítvány,
ma taglétszáma 56 fõ.
Célunk, szülõvárosunk épített és természeti
környezetének védelme, a hagyományõrzés, a közösségfejlesztés.
Az elmúlt években kirándulásokat, találkozókat, tapasztalatcseréket, szemináriumokat, táborokat, vetélkedõket, szabadidõs
programokat és bálokat szerveztünk.
Közös rendezvényeket szervez saját alapítványi és a más földrajzi területen tevékenykedõ hasonló szervezetek részére. Nemzetközi kapcsolatokat tart fenn. Segíti az alakuló ifjúsági szervezetek munkáját
Alapítványunk tagja az Ukrajnai Történelmi Városok Ligájának és az ECOVAST
Magyaroszági szövetségének.

Elérhetõség:
295510 Ukrajna
Beregszász, Építészeti u. 29.
E-mail: beregapro@ereg.net.ua

Elérhetõség:
92502 Alsószeli
E-mail: kovacs@dolnesaliby.sk
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