Börcs várja Önt !
Ajánlom ezt a kiadványt
mindazoknak, akik szeretik
a természetet, fogékonyak
a folyóktól ölelt, nádasokkal borított, ritkaságokban
gazdag növényvilágot felvonultató Rábca-mente látnivalói iránt. Akik szívesen
keresnek fel olyan falvakat,
amelyek nem tartoznak
ugyan a turisztikailag ismert
települések közé, de a látogató számára mégis rengeteg felfedezésre váró
érdekességet rejtenek.
A börcsi Bóbita Erdei Iskola programjai
lehetõséget kínálnak a szabadidõ aktív eltöltésére
fiataloknak és idõsebbeknek egyaránt.
Kedves Olvasó!
Tartson most velünk egy jelképes kirándulásra
Börcsre és környékére, ismerje meg mindazt, amit
turistaként személyesen is megtapasztalhat nálunk, s aztán kerékre fel, várja Önt Börcs és a
Rábca-mente!

Varga Eszter
a Börcsi Faluvédõ és Mûvelõdõ Egyesület elnöke

V á n d o r, h a B ö r c s r e l á t o g a t s z … .

„Rólunk mondták”
„Azóta nem tudom, hányszor élték át újra azt a
csodás öt napot, amit együtt töltöttünk egy szép kis faluban,
ahol a tisztaság honol nemcsak az utcán, de mindazon emberekben is, akikkel volt alkalmunk megismerkedni, de biztos vagyok benne: életre szóló élményt kaptak. Köszönjük!”
Radics Anita, Martonvásár
„Minden falu példát vehetne Börcsrõl, hisz több
szigetközi faluban éltem, dolgoztam eddig,
de még soha nem tapasztaltam ennyire az
együvé tartozást. Börcsnek ebben van az ereje.”
(Szelle Hajni)

„A börcsiek jó fejek,
Fejtek nekünk friss tejet.
Lovagoltunk szõrén ülve,
Városi kölykök örömére.
Tanösvényen kóboroltunk,
Csendben mentünk, ott nem daloltunk.
Hallgattuk a madárfüttyöt,
Gyõri gyerek élményt gyûjtött.
Lovaskocsis túrán jártunk,
5 nap alatt sose fáztunk.
Korongoztunk, versenyeztünk,
Reggel 7-kor már edzettünk.
Éjjel pedig nem pihentünk,
Ellopott tanárunk kerestük.
Számháború, párnacsata…
Este kész a palacsinta.
Kati néni és Mariska!
Mindezért Nektek jár puszika!”
Fekete István Ált. Iskola
2.d és 3.d osztálya Gyõr

Börcs Gyôr-Moson-Sopron megyében, Gyôrtôl 12 kmre fekvô, mintegy 1040 lakost számláló falu, amely a
fôúttól mintegy 4 km-re, elzártan fekszik. A 80-as évek
végéig a falu zsáktelepülés volt az 1-es fôútról, GyôrAbda irányából lehetett megközelíteni. Ennek negatív
hatása megmutatkozott a munkahelyek csekély
számában, ami a fiatalok nagyarányú elvándorlásához, s ezáltal a lakosságszám folyamatos
csökkenéséhez vezetett. A települést néhány évvel
ezelôtt még az elnéptelenedés, elöregedés veszélye
fenyegette.
A 90-es évektôl azonban a fent említett negatív tendenciák megfordultak, amelyben nagy szerepe volt a
népességmegtartó képesség erôsítése érdekében tett
helyi kezdeményezéseknek. Jelentôs mértékben javult
a falu megközelíthetôsége, az utak ma már három
irányból is „Börcsre vezetnek”: Az öttevényi összekötô
út mellett, - a 2000-ben elkészült Rábca hídnak köszönhetôen a „látogatók” Sopron-Csorna irányából - a 85ös fôútról letérve - is eljuthatnak Börcsre. Ezt a
bekötôútat - bár autóval is járható - elsôsorban a
kerékpáros turisták számára alakították ki.
A ’90-es évek második felében a helyi foglalkoztatási
lehetôségek is bôvültek, mintegy 50-60 új munkahely
létesült.
A falu fejlôdése szempontjából talán a legpozitívabb
jelenség a fiatalok utóbbi években tapasztalt nagyarányú beköltözése. Ennek eredményeként a lakosságszám 5-év alatt hozzávetôlegesen 200 fôvel gyarapodott, sor került 2 új utca megnyitására és 35 új családi ház felépítésére.
Ennek a folyamatnak a hátterében egyrészt a Gyôrhöz
való közelség-, a nagyvárosból való kiköltözés felerôsödése-, valamint az a tény húzódik meg, hogy Börcs a civilizációs ártalmak szempontjából - továbbra is
meg tudta ôrizni viszonylagos zártságát. Csendes, nyugodt, tiszta település, ahol még jelen van az a hagyományos faluközösség, amelyhez tartozni jó, amelynek
hagyományai-, rendezvényei- és ünnepei révén a
lakosok egy nagy család tagjainak érezhetik magukat.
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A turizmus múltja és jelene

A Bóbita Erdei Iskola bemutatása

Börcs nem tartozik kifejezetten az ismert „turistaparadicsomok” közé.

1999-ben pályázati támogatással elkezdôdött egy 36
férôhelyes ifjúsági szállás kialakítás, BÓBITA Erdei
Iskola és Képzési Központ elnevezéssel. A következô 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 ideérkezôknek, amelyeknek jelentôs részét helybeliek,
valamint fiatalok biztosítják. Az Erdei Iskola 2000-tôl
fogadja a vendégeket, és nagy örömünkre azóta is
teltházzal mûködik.
Az erdei iskolába fôként a környezô nagyvárosok iskoláiból érkeznek csoportok, de vannak vendégeink távolabbi városokból (Budapest, Veszprém, Cegléd stb.) is.

A szervezett turizmus az 1990-es évek végéig nem volt
jelen a faluban, viszont már ezt megelôzôen is
kialakultak az idegenforgalom fejlesztésének alapjai.
Ezek közül a leghangsúlyosabb a Börcsi Faluvédô és
Mûvelôdô Egyesület (BÖFME) megalakulása- és
mûködése volt. Az elsô lépéseket a Teleház létrehozása, valamint az 1995-tôl évente megszervezett
faluvédô diáktáborok jelentették, amelyeken hazai- és
külföldi fiatalok százai vettek részt. Ugyanakkor önkormányzati oldalról is felmerült a turizmusfejlesztés
igénye, s ez formálisan a különbözô térségfejlesztési és
turizmusfejlesztési koncepciókban, programokban
öltött testet.
Az idegenforgalmi fejlesztések motorjává 1998-tól a
Börcsi Faluvédô és Mûvelôdô Egyesület vált.
A turisztikai kezdeményezések elindítása azért is kiemelten fontos feladat, mert ez a terület komplex
módon szolgálhatja a falu fejlôdését: Az elindított
értékközpontú turizmus révén jelentôs mértékben
növekszik a településen (térségben) megszervezésre
kerülô programok száma, ami az ide látogató turisták
mellett a lakosság számára is az aktív szabadidôeltöltés lehetôségeinek kibôvülését eredményezi. Az
idegenforgalom fontos szerepet játszhat a helyi
munkahelyteremtésben, s ugyanakkor a programkínálat fenntarásában közremûködôk számára
kiegészítô jövedelemforrást jelent.
A fenti, - a lakosság életminôségének javulására
közvetlenül ható - tényezôk mellett az egyesület turisztikai szolgáltatásai általában véve is a nonprofit
célkitûzések megvalósulását segítik, hiszen az így elért
többletbevételt a közhasznú mûködtetés fenntartására,
a közösség igényei alapján szervezett tevékenységek
kiterjesztésére fordítjuk.

4

Az egyesület által kínált turisztikai szolgáltatások
középpontjában az aktív szabadidôeltöltést lehetôvé
tevô 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 jelentôs részben a gyermek- és ifjúsági korosztály
igényeinek megfelelôen alakítottuk ki, amelynek
elsôdleges célközönségét a Bóbita Erdei Iskolába
érkezô csoportok jelentik. Az elmúlt évben azonban
már lehetôségünk nyílt a kínálat kiszélesítésére, s ez
lehetôvé teszi, hogy más, - az aktív turizmus iránt
érdeklôdô - csoportok számára is vonzóvá tehessük
szolgáltatásainkat.
Valamennyi turisztikai programunk lebonyolításához
képzett és tapasztalt vezetôt biztosítunk, akik között az adott program jellegének megfelelôen - természetvédelmi szakemberek, túravezetôk, kézmûvesek és játszóház-szervezô pedagógusok is vannak.
A turisztikai kínálat elemeit a folyamatosan megtekinthetô látnivalók (pl. tanösvény, helyi- és térségi nevezetességek) mellett a kézmûves- és környezeti-nevelési
programok, valamint a szervezett túrák, - elsôsorban a
kerékpáros túrák - jelentik.
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A Bóbita Erdei Iskola programjai
Az Erdei Iskola széleskörû programkínálatot biztosít a
Börcsre érkezô látogatók számára, amelyen belül
kiemelt helyet foglalnak el az elôzetes egyeztetés alapján igényelhetô kézmûves programok. A település
mindennapjait, valamint a környezô természeti értékeket hozzák közelebb a csoportokhoz a falusi életet
bemutató programjaink, és a tantervbe illeszkedôen,
évszakok szerinti bontásban kialakított környezetinevelési programok. Ezek megszervezése során jelentôs hangsúlyt helyezünk a résztvevôk aktív részvételére, és gondoskodunk arról is, hogy szemléletes elôadások és filmvetítések is segítsék a szükséges háttérismeretek megszerzését. Mindezek mellett számos szabadidôs program is várja a Börcsre érkezôket.

Részletes programkínálat
Elôzetes egyeztetés alapján igényelhetô kézmûves programok
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

csuhézás
fazekasság
gyertyaöntés
batikolás
gyöngyfûzés
szövés, fonás
tojásfestés
üvegfestés
selyemfestés
hímzés

• decopague /dekopázs/
• mézeskalács készítése
• hûtômágnes és más
figurák készítése
• szalmafonás
• körmönfonás és egyéb
fonal munkák
• lószôr ékszerek készítése
• kovácsolás
• kosárfonás

A falusi életet bemutató programjaink
•
•
•
•
•
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tehén és kecskefejés
kenyérsütés kemencében, dagasztás
gazdasági udvar megtekintése (tejkóstoló)
sertésetetés
lovaskocsis kirándulás

Természetismereti programok
• 3 útvonalon túra
a Peryche Holt-Rábca menti tanösvényen
• Ne csak lásd, érezd az erdôt /játékos feladatok/
• madárgyûrûzés
• csillagászat

Elôadások, vetítések
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Börcs története
a Szigetköz élôvilága
a Hanság élôvilága
gyermekjátékok, mondókák,
- néprajzi programok
a helyi népdalkincs, gyûjtések alapján
néprajzi hagyományok, szokások
faismeret
gombaismeret
Gyôr-Moson-Sopron megye túralehetôségei

Szabadidôs programok
•
•
•
•
•

petanque verseny
lovaglás, lovaskocsizás harmonikaszóval
kürtôskalácssütés
bográcsozás
sportprogramok

A szállás bemutatása
A férôhelyek száma: 36 Ezek megoszlása: 2 x 16 ágy
(emeletes), és 2 x 2 ágy. Vendégeinknek mosatási díj
ellenében ágynemût biztosítunk. Az napi háromszori
étkezést helyben biztosítjuk, az önellátást melegítôkonyha teszi lehetôvé. Az oktatóterem tanításra,
képzésre, étkezésre, társalgónak egyaránt használható.
A hálóteremhez WC, ill. tusoló tartozik. Szakmai és
szabadidôs programokhoz eszközöket biztosítunk.
A sportfelszereléseken és játékokon túl, pl. bográcsok,
kürtôskalácssütôk is rendelkezésre állnak. Az épület
mellett egy sportpálya található, ami alkalmas futballozásra, kosár- illetve kézilabdázásra, valamint
teniszezésre is.
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N é z z k ö r ü l a Ta n ö s v é n y e n !
2001-ben kezdtünk hozzá a szülôfalunk külterületi
részén egy 4,6 km hosszú tanösvény tervezésének és
kialakításának, amely a Holt-Rábca élôvilágát mutatja
be, érintve az új kerékpáros hidat, valamint az útvonal
mellett kialakított pihenôhelyet. A három útvonal változó hosszúságú, így a tanösvény alkalmas arra, hogy
kisebb túrák keretei között a hozzánk érkezô csoportok végigsétálhassanak rajta, vagy iskolások, óvodások
használhassák. Az eligazodást felfestett útjelzôk segítik,
a látnivalókról pedig az útvonalon elhelyezett táblák
adnak bôvebb információt. A kitáblázás mellett egyéb
- a szemléltetést, megfigyelést segítô eszközök is
kialakításra kerültek a tanösvényen, pl. madárles,
napóra, stb.
A tanösvény megtekintéséhez - igény esetén túravezetôt biztosítunk.

Most haladjunk végig képzeletben az útvonalon!
A tanösvény hosszúsága: 4,6 km
Az útvonal: Erdei Iskola - Erzsébet tér - Rábca sor Lili rétek - Nyári gát - Dapsai rétek - Zsellérek legelôje
- Sportpálya - Ady utca - Erdei Iskola

Erzsébet tér: az út faluban induló része is tanulságos, mivel egy emlékpark található
a téren, ahol a dísznövények rendkívül gazdag tárháza nyílik elénk
Lili rétek: feltöltôdött holtág, ahol a növények, sás, ártéri fûzfa sorok, s a nyár
különféle fajai kisebb ligetekben találhatók; árterületi gyep van itt, s kaszáló a legkülönfélébb fû és mezei növényfajokkal
Nyári gát: fûz, akác, rekettye bokrok, bodza növényzettel
Dapsai rétek: bokrokkal, egyedülálló és sorfákkal
részben benôtt vidék, az ártéri növényvilág jellegzetes
fajtáival; mélyfekvésû, felárkolt területen élô ôsfüzes,
magas, rendkívül változatos mocsári aljnövényzeteivel; az ember által háborítatlan, részben mocsaras területen telepített nyárerdô; a szegélyrészein az ôshonos fafajokkal körítve /éger, bodza, akác/ nagyobb
összefüggô (2-3-ha) területû
Zsellérek legelôje: Mélyebb részein fûzfa ligetekkel,
illetve a Holt-Rábca ággal szegélyezett, állandó vízállásos ártéri rész, ahol hosszabb ideje legeltetés folyik.
A legelôk élôvilágára jellemzô számos fû és egyéb
mocsári növényfaj él itt, további látnivalók a fûzfa sor
és az itató kút.

Party-Túra
arty-Túra Kerékpárkölcsönzô
Kerékpárkölcsönzô
2002-ben került kialakításra a 40 db kerékpárral,
valamint szerviz szolgáltatással mûködô kerékpárkölcsönzô. A kerékpárokat minimum fél napra, maximum egy hétre lehet kikölcsönözni. Munkatársaink
segítenek a túrák összeállításában, és igény szerint
tapasztalt vezetôt is tudunk biztosítani.
A lehetséges útvonalakról részletes leírásokat állítottunk össze, feltüntetve az egyes útvonalak mentén
található látnivalókat, érdekességeket. (Az útvonalkatalógusok - elôzetes igény alapján - munkatársainktól kérhetôk a Teleházban.)
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Kerékpár ral a Rábca mentén
Útvonalajánlatok
(A távolságok oda-vissza érvényesek)

50 km alatti útvonalak
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Börcs - Öttevény - Kunsziget 30 km
Börcs - Öttevény - Kunsziget - Dunaszentpál 36 km
Börcs - Öttevény - Kunsziget - Dunaszeg 36 km
Börcs - Öttevény - Kunsziget - Ásványráró 44 km
Börcs - Öttevény - Kunsziget - Mecsér 44 km
Börcs - Öttevény - Mosonszentmiklós Lébény 40 km
Börcs - Gyôrsövényház - Fehértó 25 km
Börcs - Öttevény - Mosomszentmiklós Lébény - Gyôrsövényház - Fehértó - Börcs 40 km
Börcs - Ikrény - Rábapatona 20 km
Börcs - Ikrény - Rábapatona - Koroncó 30 km
Börcs - Abda 10 km
Börcs - Abda - Gyõr 30 km

50 km feletti útvonalak
13. Börcs - Öttevény - Kunsziget - Ásványráró Hédervár 55 km
14. Börcs - Öttevény - Kunsziget - Ásványráró Hédervár - Lipót 60 km
15. Börcs - Öttevény - Kunsziget - Mecsér - Lébény Mosonszentmiklós - Öttevény - Börcs 60 km
16. Börcs - Öttevény - Kunsziget - Ásványráró Hédervár - Ásványráró - Mecsér - Lébény Mosonszentmiklós - Öttevény - Börcs 70 km
17. Börcs - Öttevény - Kunsziget - Mecsér - Lébény Gyôrsövényház - Fehértó - Börcs 65 km
18. Börcs - Abda - Gyôr - Gyõrújfalu - Gyôrzámoly Gyôrladamér - Dunaszeg - Kunsziget - Öttevény Börcs 60 km
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Látnivalók az utak mentén
A túraútvonalak számos természetvédelmi
területen haladnak át, mint például a Szigetközi
Tájvédelmi Körzet (ide tartozik a Mosoni-Duna teljes ártere), Fertô - Hanság Nemzeti Park (Fehértói
tó, madárvárta), valamint egyes különálló természeti kincsek. (Hédervári Kont-fa, Ásványrárói
feketenyár)
Az
útvonalak
mentén
nagy
számban
találkozhatunk kulturális, építészeti látnivalókkal.
Többségük a barokk korból maradt fenn, de van
köztük kiemelkedô szépségû Árpád-kori templom (Lébényi Szt. Jakab templom),
gótikus keresztelômedence, (Ásványráró), reneszánsz kastély (Héderváry kastély),
romantikus stílusú templom, és a térség építészetére jellemzô parasztházak is.
Igény szerint az útvonalakon vezetést biztosítunk.

Most nézzük meg kicsit részletesebben is, hogy az ajánlott útvonalak mentén található falvak milyen látnivalókat kínálnak a turisták számára?

Börcs
Börcs a Holt-Rábca mellett, Gyôrtôl 12 km-re a Rábca
bal partján fekszik. A községet 1220-ban már „possessio Peryche” néven említik, ami folyó mellékágat
jelentett. A település földrajzi adottságai jó lehetôséget
biztosítanak kirándulásokhoz, pihenésekhez. A
faluban Erdei Iskola mûködik, amely szálláslehetôséget, és igény szerint programokat biztosít az
idelátogatóknak. A község határában kiépített útvonalon a Peryche Holt-Rábca menti Tanösvény
keretében ismerkedhetnek a természetszeretôk a vizes
élôhelyek élôvilágával. Kerékpárkölcsönzô is a kirándulni vágyók rendelkezésére áll (40 db kerékpár,
útvonalajánlatok)
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Öttevény
Öttevény Gyôrtôl 15 km-re a 10-es fôútvonal mellett
található. A falu legjelentôsebb mûemlék épülete a
Kastély, amely a 19. században épült, s jelenleg szállodaként mûködik. A község katolikus temploma 1786ban, barokk stílusban épült. 1929-ben emeltek egy
evangélikus kápolnát is. A településen számos
vendéglô mûködik.

Kunsziget
A falu a 10-es fôúttól 3 km-re található. Az alacsony
forgalom, és a Mosoni-Duna közelsége miatt nyugodt
környezetben kirándulhatunk erre. A faluban a fôút
mellett kerékpárúton haladhatunk tovább. A település
határában vezet át az elsô híd Gyôr után a Szigetközbe.
A Duna-parton kiépített szalonnasütô és táborhely
várja a kirándulókat, sátrazókat. A faluban egy panzióban lehetôség nyílik zuhanyozásra is.

Dunaszentpál
Dunaszentpál a Mosoni-Duna partján fekszik. A
település kerékpáros, illetve kerékpárbarát utakon jól
megközelíthetô. A falu nyugodtsága, és a vízpart közelsége kellemes kikapcsolódást biztosít mindenki
számára. A Mosoni-Duna ezen szakasza kiválóan alkalmas kenutúrázáshoz. A folyóparton lehetôség van
táborozásra, szalonnasütésre is.

Dunaszeg
Dunaszeg a Szigetközben, a Mosoni-Duna közvetlen
közelében fekszik. A folyóparton lehetôség van
táborozásra, és a zuhanyozási lehetôség is adott. A
falutörténeti múzeumban megismerkedhetnek a látogatók Dunaszeg történetével, és a régi falusi mindennapok használati tárgyaival. A község római katolikus
temploma 1720-ban épült, barokk fôoltára figyelemre
méltó. A falu határában álló kereszt (vörös köröszt) az
1848-49-es szabadságharcban elesetteknek állít
emléket.
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Mecsér
Mecsér a honfoglalás óta lakott település. A község a
Mosoni-Duna jobb partján fekszik. A Szigetköz
irányából kerékpárúton biztonságosan, jól megközelíthetô. Fekvése és adottságai különösen vonzóvá teszik
a természetet kedvelô kirándulók körében. Ideális
kiindulópont kenutúrákhoz. A Duna-parton kialakított
sátorhelyek várják a túrázókat. Kemping kialakítása
folyamatban van. A falu neoromán stílusú római katolikus temploma a festett üvegablakokkal szép látnivaló.
A környékbeli Rigó Pusztán ôshonos háziállatok,
szürkemarha, rackajuh tenyésztése folyik.

Ásványráró
A település Gyôr felôli részén gyönyörû barokk
kálvária fogadja az utazót. Az 1738-ból származó
kálvária mellett egy több mint 100 éves, védettség alatt
álló feketenyár áll. A faluban egy barokk, illetve egy
romantikus stílusú templom található. Az „ásványi”
barokk templom egy 14. századból származó
keresztelômedencével is büszkélkedhet. A községben
két kemping is az idelátogató turistákat szolgálja.

Hédervár
Hédervár különösen gazdag mind természeti, mind
kulturális látnivalókban. A Gyôrtôl 21 km-re fekvô
településre a szigetközi kerékpárút vezet. A legjelentôsebb látnivaló a Héderváry kastély. A reneszánsz
stílusban épített háromemeletes kastély egykor
mûvésztelepnek adott otthont, ma szálloda és étterem
mûködik benne. A kastélyhoz tartozó kastélykertben
számos ritka, és védett növényt fedezhetünk fel. A
parkban barokk kerti pavilon található.
A falu két katolikus temploma közül a Szent Mihály
templom a középkorból származik, barokk külsejét
késôbb kapta. A templomban lévô keresztelômedence
a 11. századból származik.
A temetôkápolnát a 13. században emelték, s 1650-ben
bôvítették. Az oltárt egy több mint 500 éves Szûz Mária
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Múzeum
Templom
Kápolna
Vár
Kastély
Gyógyszertár
Étterem
Kemping
Kerékpárkölcsönzõ
Kerékpárszerviz

Túra a tavakhoz (40 km)
Börcs - Öttevény Mosonszentmiklós Lébény - Fehértó - Börcs
Rábca túra (30 km)
Börcs - Ikrény - Rábapatona Koroncó - Rábapatona Ikrény - Börcs
Duna túra (70 km)
Börcs - Öttevény - Kunsziget Ásványráró - Hédervár - Lipót Hédervár - Ásványráró - Mecsér Lébény - Mosonszentmiklós Öttevény - Börcs
Rába túra (60 km)
Börcs - Abda - Gyôr Gyôrújfalu - Gyôrzámoly Gyôrladamér - Dunaszeg Kunsziget - Öttevény - Börcs

szobor díszíti. A kápolna kriptájában nyugszanak a
környék birtokosainak, a Héderváry családnak a tagjai. A kápolna udvarán az Árpád-fa áll. A monda
szerint Árpád vezér ehhez a fához kötötte a lovát,
amikor itt állt meg.
Érdekesség a falu közepén egy parkban álló
Krumplibogár-szobor. A szobrot 90-es évek végén
emelték, annak emlékére, hogy itt találták meg az
országban elôször ezt a kártékony rovart.

Lébény
A község a Kisalföld három kistájának találkozásánál
helyezkedik el, a Mosoni-síkság, a Fertô-Hanság
medence és a Rábaköz határán nagyon szép természeti környezetben fekszik.
Lébényben található az ország egyik legrégibb román
kori emléke, az Árpád-kori Szent Jakab templom. A
nemzetiségi templom 1213-ban készült el, a középkor
óta csak restauráláson esett át, átalakításon nem. A
háromhajós elrendezésû, félköríves apszisokkal
záródó templom homlokzatát két magas torony, és a
bélletes kapuzat díszíti. A neogótikus szárnyasoltáron a
fô alak a templom védôszentjét, Szt. Jakabot ábrázolja.
A falu utcáin a köztéri szobrok Szent Flóriánt, a
tûzoltók védôszentjét, és Nepomuki Szent Jánost ábrázolják. A község falumúzeumában a régi hagyományokkal, és használati tárgyakkal ismerkedhetünk meg. Az evangélikus templom barokk oltára
érdekes látnivaló.

Mosonszentmiklós
A település legfontosabb látnivalója a római katolikus
templom. A templomot az 1700-as évek végén emelték
barokk stílusban. A templom elôtti téren két szintén
barokk stílusú kápolna áll. Mosonszentmiklós óvodája
a község híres szülöttérôl, Kormos István költôrôl
kapta a nevét. Az óvoda szervezésében évrôl-évre
májusban megrendezésre kerül az Ovifesztivál, amely
a kisgyermekek részérôl nagy érdeklôdésre tart számot.
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Lipót
Lipót község a Szigetközben fekszik, határában a Duna
számos mellékága nyújt a természetjáróknak és természetbarátoknak kikapcsolódási lehetôséget. A falu
híres termálfürdôjérôl, mely három medencével minden korosztály számára kellemes pihenést nyújt.
Az 1777-ben épült barokk templom belsejét Franz
Anton Maulbertsch freskói díszítik. (Az ô munkái
díszítik a gyôri székesegyházat is.) Számos más jelentôs
alkotás is található a templomban, mint például a
faragott szószék.
A település határában egy kemping várja a látogatókat
zuhanyozási és fôzési lehetôséggel, s a faluban számos
vendéglátóhely is mûködik.

Gyôrsövényház
Gyôrsövényház a Rábca partján, a Tóköz szélén fekszik. A Fertô-Hanság Nemzeti Park területének egy
része a falu határához tartozik. A természetvédelmi
területek közelsége meghatározó a falu fejlôdése
szempontjából. A település könnyen, biztonságosan
megközelíthetô kerékpárral, valamint a környékben is
számos túralehetôség kínálkozik. Látnivaló a községben a római katolikus templom, és a kápolna.

Fehértó
A település a 85-ös fôúttól 10 km-re található. A vidék
kistáji neve Tóköz, amely utal a hansági maradványtavakra. A Fehér-tó a falu határában fekszik, valamint
közel van a Rábca. A Fertô-Hanság Nemzeti Parkhoz
tartozó területek szigorúan védettek, hiszen madárvilága egyedülálló, és a növények között is számos
szigorúan védett példányt találni. A Fehér-tó mellett
kiépített útvonalon, elôzetes egyeztetéssel akár vezetôvel is túrák tarthatók. A madárvártából csodálatos és
változatos madarak sokasága tárul a megfigyelôk szeme elé. Az évente megrendezett ornitológiai táborba
az ország minden tájáról érkeznek résztvevôk.
A falu temploma 1735-ben épült, barokk stílusban. A
templom mellett álló Mária-szobor értékes alkotás.
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Ikrény
A község 8 km-re fekszik Gyôrtôl, a Rába bal partján. A
faluban található egykori kastély és magtárház-épülete
bár nincs túl jó állapotban, mégis mûemlékileg védett.
A katolikus templom modern stílusban néhány éve
épült fel. A falu határában sétálva a folyó partján szép
kirándulóhelyeket találunk. A település határában a
bányatavaknál igényes strandot alakítottak ki, vízisí és
jet-ski lehetôséggel.

Rábapatona
Rábapatona a hagyomány szerint ôsi besenyô
település a Rába partján. A falu a folyó közelsége miatt
a kenu-túrázóknak, és a vízi sportok szerelmeseinek
kedvelt kirándulóhelye. A folyóparton évente megrendezésre kerülô Bilibáncs hagyományôrzô tábor sok
vendéget vonz. A Mediawave filmes fesztivál is a
faluban tartja számos rendezvényét.
Európai színvonalú és hírû agárpályáján számos
nemzeti és nemzetközi versenyt rendeznek. A falu
római katolikus temploma 1650 körül épült, a templom tornya a 18. századból való. Elôzetes bejelentés
alapján látogatható a falumúzeum is, ahol régi tárgyakkal, szokásokkal ismerkedhet meg a látogató.

Gyôr
Gyôr a találkozások városa. Ezt a nevet a MosoniDuna, Rába, Rábca és a Marcal folyók közelségének
köszönheti. A belváros házai a barokk jegyében épültek, számos gyönyörû mûemlék épületet csodálhatunk meg. A Széchenyi tér bencés épületegyüttese a
Szt Ignác templommal és a Patikamúzeummal, a
karmelita templom és a rendház, valamint a bazilika
belsô tere ékes példája a magyarországi barokk
építészetnek. Persze más stílusok is képviseltetik
magukat, a Héderváry kápolna a Szent László hermával egyaránt gótikus stílusú remekmûvek. A város és a
környék történelméhez és kulturális életéhez szorosan
kapcsolódnak a múzeumok és gyûjtemények is.
Történelmi vonalon a Xantus János Múzeum,
képzômûvészeti vonatkozásban a Borsos Miklós
Múzeum, a Kovács Margit gyûjtemény, és a Városi
Képtár, valamint az Egyházmegyei Gyûjtemény is
jelentôs értéket képvisel. Kicsiknek és nagyoknak
kellemes kikapcsolódást nyújt a Xantus János Állatkert
is. A hûsítô kikapcsolódásra vágyóknak a strand kínál
megfelelô programot. A város határán belül számos
kerékpárút segíti a kirándulókat a biztonságos
közlekedésben.

Abda
A község helyén az ôsidôk óta éltek emberek, a kedvezô földrajzi helyzete miatt ma is fontos szerepet tölt
be a térség életében. Számos történelmi eseménynek
volt színhelye a Rábca-parti település a tatárjárástól
kezdve a szabadságharcokon keresztül a második
világháborúig. A Rákóczi-emlékmû Rákóczi Ferenc
útjának állít emléket, átutazásához monda fûzôdik a
településen. Abda neve sokak számára ismerôs lehet,
hiszen a falu határában hunyt el Radnóti Miklós.
Emlékét ma is szobor ôrzi.
A település római katolikus temploma a barokk idôkbôl származik. A falu határában az erdô szélén hangulatos helyen egy kápolna áll, elôtte az 1848-49-es
szabadságharcban elesettek emlékmûvével. A folyó
közelsége számos túralehetôségre ad alkalmat.
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NÉHÁNY SZÓ A BÖFMÉ-RÕL
Alakulás, elôzmények
A Börcsi Faluvédô és Mûvelôdô Egyesület 1994-ben
alakult a helyi fiatalok összefogásának eredményeként. Mára az Egyesület 120 börcsi fiatal tagot számlál,
akik a 10 és 32 év közti fiatalok körébôl kerülnek ki.

Az egyesület küldetése, fontosabb céljai
Az Egyesület küldetése a helyi lakosság önszervezôdésének segítése, életminôségének javítása,
közösségi szemléletmód kialakítása, az ifjúság és a
lakosság önérvényesítô 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 alapvetô vonását jelenti,
hogy bevételeit teljes egészében céljai elérésére-, a
közösség érdekében vállalt feladatainak megvalósítására fordítja.
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A fenti célok és elvek határozzák meg az egyesület
stratégiáját, közép- és rövidtávú terveit. Rövid távon a
jelenlegi programjaink megtartása mellett a Teleház
szolgáltatásainak bôvítésével szeretnénk erôsíteni
mind helyi, mind kistérségi szerepünket. Középtávú
cél, hogy a lakosság lehetô legszélesebb rétegét tudjuk
megcélozni programjainkkal, szolgáltatásainkkal.
Csökkenteni szeretnénk a szakadékot a fiatal és az idôs
korosztály képviselôi közt. Kistérségi szinten pedig
szeretnénk elérni, hogy a civilek körében egyre jobban
meg tudjuk valósítani a regionális mûködést, konkrét
együttmûködések kialakításával.

Közösségi programok
A kezdetektôl az ifjúsági programok alkotják
tevékenységünk gerincét. A helyi rendezvényeken túlmenôen nemzetközi táborok és cserekapcsolatok
szervezése (a környezô országok mellett pl.: Franciaország, Olaszország, Írország egy-egy ifjúsági szervezetével van szoros kapcsolatunk), is céljaink közt szerepel. Az egyesület ifjúsági közösségfejlesztô 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 megôrizni a
falura jellemzô régi szokásokat, számos programjával
maga is hagyományt teremtett. Ilyen programok
például a Tagavató, a „Házhoz jön a Mikulás Akció” és
a Falukarácsony.
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Az egyesület története évszámokban
1994
1995-2002
1998
2000
2001-2002
2002

BÖFME megalakulása
Peryche Nemzetközi Faluvédô
Diáktábor megszervezése
minden év nyarán
Teleház létrehozása
Bóbita Erdei Iskola megnyitása
Peryche Holt-Rábca Menti
Tanösvény kialakítása
Party-Túra Kerékpárkölcsönzô
megnyitása

A BÖFME kiemelt partnerei, támogatói

TELEHÁZ
Turisztikai információs iroda
A Börcsi Faluvédô és Mûvelôdô Egyesület 1998-ban
nyitotta meg a Teleházat, amely - egyebek mellett - az
egyesület központi irodájaként is funkcionál. A
Teleház alapvetô feladata olyan korszerû informatikai,
információs szolgáltatások nyújtása a lakosság
számára, amelyek révén csökkenthetô 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 szervezô irodaként is mûködik.
Folyamatosan gyûjtjük, és rendszeresen frissítjük a
turizmussal kapcsolatos információk körét helyi és
térségi szinten egyaránt.
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(a turisztikai programok tekintetében)
•
•
•
•
•
•
•

Független Ökológiai Központ
Gazdasági Minisztérium
Helyi Önkormányzat
Ifjúsági- és Sportminisztérium
Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács
„Rábcatorok” Regionális Fejlesztési Társulás
Soros Alapítvány

Továbbá helyi és térségi vállalkozók és szakemberek,
egyesületi tagok, önkéntes munkával, alapanyagokkal
és termékekkel.
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The cultural association for the protection
of Börcs introduces itself

Our activities and services
• Organisation of collective programs

Börcs is a small village 12 km from Gyõr, in the county of Gyõr-Moson-Sopron, in
Hungary. The village, which is off the beaten track, has preserved its traditions and
strong village community. There are about 1040 inhabitants who are mostly busy in
many civil organisations. The association, founded by local "youngsters", is nowadays the powerhouse of community life, settlement-development and collective
economic development.
Formation & antecedents
The association was founded in 1994 as a result of the collaboration between local
"youngsters". Now the association has 120 members who are between 10 and 32
years of age.

The mission and aims of the association
The aims of the association are the assistance of self-organisation of the local youth,
the shaping of the collective attitude, the improvement of quality of life and selfenforcement ability of the youth and the inhabitants. On the level of the small
regions, it should be a link between local governments and the civil sector and it
should assist the regional thinking. About 40 programs are organised a year.
The association is a non-profit organisation of high priority thus it undertakes tasks
of the local government, too.

Our tourist services
Free time will be enjoyable as programmes offered form the central part of our
tourist service. In this way our aim is to introduce the natural values, the culturalethnographical traditions, the historical and architectural sights of Börcs and of the
surroundings so that it will serve the enjoyable rest of our guests. To each of our programs we have qualified and experienced guides, who are either conservationists,
tour guides, handworkers or teachers of the playgroup.
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Since the very beginning programs for the youth have played the most important
role. We have programs such as initation of new members, "Santa Claus comes to
your home" and "Christmas in the village". In addition we should also mention the
international camps and exchange programs.

• Telehome, Tourist Information Office
Telehome was opened in 1998, it functions as the centre office of the association too.
Since the opening of the Bóbita open-air school our Telehouse is busy as a Tourist
Information and Organizing Centre, too.

• The operation of Bóbita open-air school
In our open-air school 36 people can sleep and there is a classroom and a kitchen,
where you can warm up your food. Within the scope of our open-air school we offer
about 80 programmes (either according to seasons or according to thematic) which
fit in the syllabus. Most of the programs are organised by the local youth.

• Party-tour, cycle-borrowing and service
We greet our guests with 40 cycles, with a service and with equipment that could be
useful during the tours. Our co-workers give information about the tourist possibilities of the area, supplementary services, touring routes and books too. If need be for
a tour guide we can help you, too.

• Peryche training path along the backwater of Rábca
Our training path introduces a 4-km long wetland habitat in the tide land of Rábca
where you can get to know the unspoilt flora and fauna within the scope of a walk.
Our program named "Not just love but get to know the forest, too", is offered to
every age-group. Road-markers help you by orientation and signs on the the road
give you information about the sights. Of course, we can't forget about bird sanctuaries and the sundial that help you with regard to orientation.
25

Der Börcser Dorfrschutz- und Kulturverein
stellt sich vor
Börcs ist ein kleines Dorf 12 km westlich von Gyõr, im Komitat Gyõr-Moson-Sopron
in Ungarn. Das Dorf, weit von der Hauptstrasse, hat die Traditionen und die
Dorfgemeinschaft gewahrt. Die etwa 1040 Bewohner sind in zahlreichen
Zivilorganisationen tätig. Der Verein, der von den Jugendlichen des Dorfes gegründet wurde, ist heutzutage der Motor des Gemein-schaftslebens, der Dorfentwicklung
und der gemeinschaftlichen Wirtschaftsentwicklung.

Unsere Tätigkeiten, Dienstleistungen
• Organisierung von Gemeinschaftsprogrammen
Von Anfang an spielen die Jugendprogramme die wichtigste Rolle. Solche
Programme sind zum Beispiel: die Mitgliederaufnahme, "der Nikolaus kommt zu uns
nach Haus" und das Weihnachtsfest des Dorfes. Ausserdem müssen noch die internationalen Ferienlager und die Austauschprogramme erwähnt werden.

• Telehaus, Touristisches Informationsbüro
Die Entstehung
Der Börcser Dorfschutzverein wurde 1994 von den Jugendlichen des Dorfes gegründet. Heutzutage zählt der Verein etwa 120 Mitglieder, die zwischen 12-32 Jahre alt
sind.

Ziele des Vereins
Zu den Aufgaben des Vereins gehören die Förderung der Organisationsfähigkeit der
Einwohner, die Verbesserung der Lebensqualität der Jugendlichen und Bewohner
und die Entwicklung des Gemeinschaftsgefühls. Auf der Ebene der Kleinregionen
soll der Verein zwischen den Selbstverwaltungen und dem Zivilsektor ein
verknüpfendes Band sein.
Jährlich organisiert der Verein 40 Veranstaltungen. Der Verein ist als Gemeinnützige
Gesellschaft tätig, er übernimmt auch einige Aufgaben der Selbstverwaltung .

Touristische Dienstleistungen
Im Mittelpunkt der touristischen Dienstleistungen stehen die Programme, die den
aktiven Freizeitvertreib ermöglichen. Unser Ziel ist es, die Naturwerte, die ethnograpischen und kulturellen Traditionen, die geschichtlichen und architektonischen
Sehenswürdigkeiten von Börcs und der Umgebung so vorzustellen, dass es auch der
Erholung unserer Gäste dient. Zur Abwicklung dieser Programme stehen uns
natürlich gut ausgebildete und erfahrene Leiter zur Verfügung. Abhängig von den
Programmen können wir mit der Unterstützung von Experten in Naturschutz, sowie
Tourenführern, Handwerkern oder Pädagogen, die das Spielhaus organisieren,
rechnen.
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Unser Telehaus wurde 1998 geöffnet, das auch als Zentralbüro des Vereines funktioniert. Seit der Eröffnung der Waldschule Bóbita ist das Telehaus als touristisches
Informations/Veranstaltungsbüro tätig.

• Die Waldschule Bóbita
Die Waldschule ist mit zwei Räumen für 36 Personen , mit Unterrichtsraum und mit
einer Warmküche ausgestattet. Im Rahmen der Waldschule bieten wir 80 Programme
(entweder nach thematischem Aufbau oder nach Jahreszeiten) den Besuchern an.
Die Programme werden natürlich mit Hilfe der Jugendlichen des Dorfes abgewickelt.

• "Party-Tour" Die Vorstellung von Fahrradverleih und Service
Mehr als 40 Fahrräder und dazu gehörende Ausrüstungen warten auf unsere Gäste.
Unsere Mitarbeiter geben Informationen über die touristischen Möglichkeiten der
Region und über die empfohlenen Wanderwege. Natürlich haben wir Publikationen
und Bücher für Touristen und wenn die Nachfrage besteht, organisieren wir gern
Touristenprogramme und sichern auch Tourenleiter.

• Der Lehrpfad am toten Flussarm der Rábca,
namens Peryche entlang
Im Hochwassergebiet der toten Rábca findet man unseren Lehrpfad, der auf 4km
Länge Flora und Fauna vorstellt. Unser Programm, dessen Name "Du solltest den
Wald nicht nur lieben, sondern auch kennen" ist, empfehlen wir jeder Altersklasse.
Bei der Orientierung helfen die Wegmarkierungen,die kleinen Schilder geben
Informationen über die Sehenswürdigkeiten. Neben den Schildern können wir hier
einen Vogelansitz und auch eine Sonnenuhr finden.
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AKTIVITÁS KKT.
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9152 Öttevény, Fõ u. 46.
! élelmiszerek ! vegyiáruk ! kerékpárgumik !
! dohányáruk ! hûtött üdítõitalok !
Nyitva: Hétfõtõl-Szombatig 04.30-01.00 óráig Vasárnap 07.00-01.00 óráig

FORTUNA SÖRÖZÕ
Abda, Dózsa Gy. u. 7.

$
$
$
$
$
$
$
$

Pizza
Melegszendvics
KØszØtelek
Frissens ltek
Hamburger
Darts
Csocs
Akci k

Nyitva: 8-22 óráig
péntek-szombat 8-23 óráig

KERÉKPÁRSZAKÜZLET ÉS SZERVIZ
SZERVIZ
H-9151 Abda, Vasút u. 60/b.
Tel.: 96/350-388 Fax: 96/553-022 Mobil: 20/588-5974E-mail: szabozs1@freemail.hu
# SCHWINN-CSEPEL # HAUSER # NEUZER # GIANT # MAGELLAN # CAPRINE #
#" MONGOOSE # PEUGEOT # OLIMPIA # GEPIDA # KONA # MALI #
- 4-5 fõs kiscsoportok utaztatása a kinduló ill. az érkezési helyszínre, kerékpárokkal, túrafelszereléssel együtt
- kerékpáros túratáskák, fejvédõk, kesztyûk, világítási szettek, stb.

Elõleg nélküli hitelvásárlási lehetõség.

N A GY V Á L A S Z T É K ! A L A C S O N Y Á R A K ! F O LYA M AT O S A KC I Ó K !

