
 Tisztelt börcsi Választópolgárok, kedves Börcsiek ! 

   

Domonkosné Kovács Ilona vagyok. Független képviselőjelöltként 

indulok a  börcsi Önkormányzati választásokon, mert fontosnak  

érzem a falu fejlődésének elősegítését.  

Sokaknak ismerős vagyok, de biztos vannak olyanok  kiknek ez a név 

ismeretlenül hangzik, így leginkább az ő részükre szánom ezen pár 

sort 

42 éves börcsi lakos vagyok, születésem óta szeretett kis falumban 

élek , immáron 18 éve boldog házasságban férjemmel és 2  fiammal.  

Édesanyám ( Töreki Ili ) is születése óta Börcsön él, amíg tehette ő is aktívan tevékenykedett a Nyugdíjas 

Klub vezetőjeként.  Édesapám (Kovács „Töreki „ Sanyi ) édesanyám  révén került Börcsre, de nagyon 

szeretett itt élni.  Megbecsült , szeretett lakója volt a falunak.   

 Tanulmányaimat a helyi kis iskolában kezdtem, majd Győrben a Petz Lajos Egészségügyi 

Szakközépiskolában  érettségiztem .  Jelenleg Győrben dolgozom egy középvállalkozásnál. Munkám 

mellett  szívvel- lélekkel  vetettem-vetem bele magam  kis közösségünk életébe . Közösségi munkámat 

kb. 10 éve a Szülői munkaközösség vezetőjeként kezdtem, egy nagyon jó csapattal  dolgozva segítettük 

az iskolát , tettük egy kicsit színesebbé  a gyerekek mindennapjait. ( Családi napok, farsangi bálok )  

Kopogtattam sok családnál adományokért az iskola és az ott tanuló gyerekek számára.  

Jelenleg a helyi Vöröskereszt összetartó,  egymást mindenben segítő Csapat tagjaként  teszek meg 

minden tőlem telhetőt a közösségi rendezvények sikeres lebonyolítása érdekében. Legyen szó akár 

Véradásról, Családi Napról , Idősek napjáról , Jótékonysági vásárról, Egészségnapról és más Civil 

Szervezet rendezvényének lebonyolításáról, de szívesen állok egy nemes cél érdeke mellé is teljes 

erőbedobással.  Ebben a munkában családom mindenben mellettem áll és támogat akár a háttérben 

segítségnyújtással , akár aktív részvétellel. 

 A falubeliekkel  történő kötetlen beszélgetések során érkező visszajelzések   is megerősítenek abban, 

hogy ezt a már elkezdett közösségi munkát folytassam, mint képviselő aktív részvételemmel, új közös 

értékek megteremtésével , az eddigi elért eredmények megvédésével.  

Köszönöm  , ha megtisztelnek támogatásukkal! Ígérem börcsi  szívvel -lélekkel képviselem a közösség és a 

Civil Szervezetek érdekeit.  

Köszönöm mindenkinek  aki megtisztelt azzal , hogy elolvasta bemutatkozásom és úgy dönt , szavazatával 

alkalmasnak talál a képviselői feladatok ellátására.  

Köszönettel  

Domonkosné Kovács Ilona  


