
III. Börcsi Jótékonysági Mikulásfutás 

2021. december 04. 15:00, Börcsi Sportpálya 

Kedves Börcsiek! 

Az idei évben, immáron harmadik alkalommal kerül megrendezésre a Jótékonysági 

Mikulásfutás Börcsön. 

Az előzőekhez hasonlóan, Advent beköszöntével próbálunk segíteni olyan embereknek- 

családoknak, akiket az élet nehéz helyzet elé állított, mindezt úgy, hogy sportolni hívjuk a 

segíteni vágyókat. 

2021-ben két börcsi embert- családot szeretnénk támogatni a befolyt összegből, akikről bizton 

állíthatjuk, hogy életük harcát vívják. 

Egészen biztos, hogy a két név mindenkinek ismerős, és egyként aggódunk mindkettőjükért: 

- Takács Ákos, 16 éves börcsi fiatalember, akinek ez év nyarán sürgősségi 

szívtranszplantációra volt szüksége. 

- Kiss-Simon Enikő, 44 éves börcsi Édesanya, Feleség, Kolléganő, és nem utolsó 

sorban közösségünk aktív és elismert tagja, aki másfél éve hősiesen küzd 

daganatos betegségével. 

Néhány információ a futásról, és a délutánról: 

Séta és futás távok, regisztrációs díjak: 

- 2,5  km séta   - 3.000,- Ft 

- 4,85  km futás - 4.500,- Ft 

- 8,5  km futás - 6.000,- Ft 

Regisztrálni a helyszínen lehet. 

A futás és a séta minden esetben kijelölt pályákon halad. 

Forgatókönyv, programok: 

-13:30-tól regisztrálás a Börcsi Sportpályán, 5 regisztrációs ponton, rajtszámok átvétele 

-15:00- bemelegítés Nagy Richárddal - személyi edző, sport rehabilitációs tréner, 

Spartan Fighter… 

-15:15- futások, séta elrajtolása 

-16:10- visszaérkezés, vendéglátás, minden futót- nevezőt szeretettel várunk zsíros 

kenyérrel, forralt borral, teával… Befutóérmek átvétele, ami mindenkinek jár! 

- 16:30- Karácsonyi Csoda- Adventi koncert Hegedűs Borival és Tempfli Erikkel  

- 17:15 - A befolyt támogatások átadása Enikőnek és Ákosnak 

 

A rendezvényen való részvétel védettségi kártyához kötött!!!! 

 



Aki emiatt, vagy másfajta akadályoztatás miatt nem tud részt venni az eseményen, de 

segítené Enikőt és Ákost, ő a következőképpen tudja ezt megtenni: 

1., - Kifejezetten erre a célra kialakított alszámlánkra való utalással, melynek 

számlaszáma: 50430017-10011881, a Takarékbank Zrt.-nél, a Börcsi Faluszépítő és 

Kulturális Egyesület neve alatt. 

Kérjük, hogy az utalást legkésőbb 2021. december 1-ig tegyék meg, mert a számlára 

befolyt összeget még a rendezvény napjáig le kell vennünk, így hozzá tudjuk tenni a 

Mikulásfutáson befolyt adományokhoz, majd a rendezvény végén egyösszegben 

tudjuk átadni Ákosnak és Enikőnek. 

Kérjük, hogy az utalásnál közleményben írják oda: "Veletek vagyunk". 

2., - 2021. november 15-től - december 2-ig a Börcsi Önkormányzati hivatalban 

nyitvatartási időben, készpénzes befizetéssel. 

9152 Börcs, Erzsébet tér 4. 

A futáshoz a regisztrációkat kizárólag a helyszínen tudjuk kezelni. 

A jótékonysági akcióból befolyt összeget 50-50 százalékban osztjuk el Enikő és Ákos 

között! 

 

Börcs mindig is élen járt az összetartásban, az egymásra figyelésben, - mutassuk meg 

most is, hogy összetartozunk, és egyként tudunk odaállni nehéz helyzetbe került 

emberek-családok mellé! 

 

A rendezvény a Börcsi Faluszépítő és Kulturális Egyesület, és a Börcsi Egészségmegőrző 

és Rendezvényszervező Egyesület közös szervezésében valósul meg!!! 

 

Kérünk mindenkit, hogy a rendezvényre időben érkezzen, hogy a regisztrációkat 

követően a tervezett időben tudjuk elindítani a futást! 

 

Nagyon nagy szeretettel várunk mindenkit! 

  

„ Jónak lenni jó!” 

 

BFKE 

BERE 

 

 
 


