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Börcsi Hírmondó 
 

 

Tűzoltó Egyesületünk hírei 

 
Kedves Börcsiek!  Köszönetet szeretnénk mondani mindazoknak, akik megtiszteltek és elkísértek bennünket a 

Kunszigeten megrendezésre került tűzoltóversenyre.  

Eredményeink: 2 második és 

    1 harmadik helyezés 

A Tűzoltó Egyesületünk szeretné felhívni Börcs apraja-nagyja figyelmét, hogy július hó 12-15-ig  hagyományainkhoz 

híven  ismét tűzoltótábort szervezünk. 

Sok szeretettel várunk minden régi és új tűzoltóbarátunkat.  

A tábor díja : 3.000,- Ft/fő – teljes ellátással.        Jelentkezési határidő 2012. július 09. 

Bővebb információ: 

 Beke Károly : 06-20-933-5671 

 Ifjú Tibor : 06-20-396-4031 

 Ifjú Péter : 06-20-950-8830 

        Börcsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 

 

Iskolai hírek 
 

Iskolánkban véget ért a tanulmányi munka, mind a 48 tanulónk sikeresen vette az akadályt. Kitűnő 13 gyermek lett. 

Nevük: 1.oszt. Gülch Benjámin, Kovács Jázmin,Kozma Patrik,Nádasi Benjámin,Plangenauer Elizabet,Szalai Fanni. 

             2.oszt. Farkas Kata, Puskás Tamás, Szilbek Fanni, Szokoly-Angyal Armand/Győrből jár hozzánk/ 

             3. oszt:  Nagy Sára 

             4.oszt. Magyar Daniella, Schuszter Kloé 

A tavaszi tanulmányi versenyeken dobogós helyeket az alábbi tanulóink szereztek: 

Nagyszentjánoson II.hely hangos olvasásból Szilbek Fanni 

Töltéstaván           I.hely szépírásból Szokoly-Angyal Armand 

                             III.hely rajzból Nagy Levente 

Ménfőcsanakon    II.hely mesemondásból Puskás Tamás 

Kunszigeten          II.hely versmondás Puskás Tamás 

                            III.hely versmondás Varga Szabolcs 

Elkészültek az  adó1%-ából néptáncosaink számára a ruhák, ezúton köszönjük a felajánlóknak. 

Köszönjük a papírgyűjtéshez félretett újságokat, szórólapokat, melyek árából iskolásaink programjait segítettük. 

Szép emlék marad számunkra a májusi családi nap, főzéssel, játékos versenyekkel, sok szülő példát mutatott közösség-

építésből. Gyermekeink az év folyamán sok ajándékot kaptak ,remek kirándulást tettek a bál bevételéből. Végül 

köszönjük az Önkormányzatnak a jutalomkönyveket, melyekkel sok jó tanuló diáknak örömet szereztek. 

A tanévzárón 12 negyedikestől vettünk búcsút, nekik az új iskoláikban sok sikert kívánunk. 

Szeptemberben várjuk a 18 új elsőst, akik a mi iskolánkat választották .Addig is jó pihenést kívánok a nyárra 

mindenkinek! 

 

Nagy Ambrusné tagisk.vezető 

A börcsi Tagiskola 4 napos tábort hirdet a helyi Erdei Iskolában. Időpont: júl.30-aug.2-ig, teljes ellátással, ott alvással, 

különféle programokkal, játékkal. Szükség esetén haza lehet menni aludni. A térítés 8000Ft,  

Érdeklődni Burkus Tivadarnétól lehet telefonon: 06/ 70/590-01-84. 
 

Nyári rendezvényeink 
 
 

Május és június hónapokban sikeresen lebonyolítottuk közösségünk két, település szintű rendezvényét a „Lovas 

vigasságokat” és a „Játszótéri Bulit”. A szervezésben résztvevők nagy örömére, folyamatosan bővül azoknak az 

önkéntes segítőknek a száma, akik kisebb-nagyobb feladatot felvállalva, könnyebbé teszik a „fő szerepvállalók” 

munkáját. A korábbi években már megismert segítőink a gyarmati halászléfőzők és a Horex Gomba kft munkatársai 

mellett idén is oroszlánrészt vállaltak a helyi civil szervezeteink önkéntesei (nyugdíjasklub, vöröskereszt, polgárőrség, 

tűzoltó egyesület, lovas szakosztály és az ifjúsági egyesület). Újdonság, hogy többen jelentkeztek olyanok is, akik 

ugyan nem tartoznak egyik civil szervezetünkhöz sem, de jelezték, hogy ugyan nem egésznapra, de pár órára szívesen 

beszállnának segíteni különböző részfeladatok elvégzésével. Többen készítettek odahaza palacsintát, és egyéb ételeket, 

 



amit azután – térítés nélkül, vagy nyersanyagtérítés fejében - felajánlottak a rendezvényeinkre. A környéken lakók 

elektromos áram-vételi lehetőséget biztosítottak a különböző berendezések üzemeltetéséhez. 

 

Azt gondolom, hogy ha még tovább sikerül szélesítenünk ezt a szépen formálódó közösségi bázisunkat, joggal 

örülhetünk, és lehetünk büszkék rendezvényeinkre és azok „börcsies” szellemiségére. 

Köszönöm mindenkinek, aki tehetsége és lehetősége szerint sokkal, vagy kevesebbel, de hozzájárult a 

rendezvényeink sikeréhez. Bízom benne, hogy jövőre még többen gondolják majd úgy, hogy szívesen tesznek hozzá  

valamit a közös dolgainkhoz. 

 

         Rácz  Róbert  

                    polgármester 

 

Hősök napi megemlékezés - Díszpolgári cím adományozása 
 
 

A június 3-án rendezett megemlékezés keretében szenteltük újra, a húsz évvel ezelőtt, közösségi összefogás 

eredményeként felállított, és az évfordulóra felújított II. világháborús emlékművünket.  

A rendezvényről egy másfél órás szerkesztett videó felvétel készült, mely DVD formában megvásárolható a Hivatalban  

Annak idején az emlékmű létrejöttében meghatározó szerepe volt az akkori alpolgármester Úrnak, Szekendy Bélának.   

Alpolgármester Úr több évtizedes közösséget szolgáló tevékenységének elismeréseként, magánszemélyek egy 

csoportja – élve vonatkozó rendeletünk adta lehetőséggel – előterjesztést készített a Képviselő-testületünk felé, 

melyben javasolta a kitüntető cím adományozását.   

Képviselő-testületünk egyhangúlag, és teljes mértékben azonosulva az előterjesztők javaslatával, úgy döntött, hogy 

Szekendy Béla korábbi alpolgármester Úrnak, a közösségünk értékeinek megőrzése és új értékek teremtése érdekében 

kifejtett több évtizedes kimagasló munkája elismeréséül a „ BÖRCS község Díszpolgára”  kitüntető címet 

adományozza.  

 

Gratulálunk Bélának a kitüntetéshez, és családja, unokái körében eltöltendő hosszú, és egészségben megélt nyugdíjas 

éveket kívánunk Neki! 

 

Elkészült a „műfüves pálya” 
 
 

Sokunk örömére, június 9-én felavathattuk a Belügyminisztériumi pályázati támogatással megvalósított „műfüves” 

kézilabda pályánkat az iskola mögött. A speciális borításnak köszönhetően a játéktér alkalmas a labdarúgáson kívül a 

tenisz, a kosárlabda és a kézilabda játékokra is. 

Az elmúlt időszak történései azt bizonyították, hogy a pálya rendkívül kedvelt lett a helyi fiatalok körében. Ennek 

köszönhetően bizonyos időben torlódások keletkezhetnek a használni szándékozók között. Ezeket a problémákat 

megpróbáljuk orvosolni. 
A használat feltételeiről pár gondolatot: 

A pályát mindenki térítés nélkül használhatja. Alap esetben annak a közösségnek/csoportnak van elsőbbsége, aki előbb 

érkezett. Ha valaki előre eltervezett időpontban kívánja használni a pályát, azt kérjük, jelezze a Hivatalban. Ebben az 

esetben a „foglalást” egy tájékoztató táblán jelezzük a többi használó felé, amit kérünk tiszteletben tartani. 

 

Bízunk benne, hogy  a sok millió Ft-on megteremtett létesítményünket legalább annyira mindenki magáénak tekinti, 

hogy vigyáz rá, és mások figyelmét is felhívja erre a nem mellékes dologra.  

 

         Köszönjük! 

Hirdetés 
 
 

"Sérelmek a pszichiátrián!  

Ha úgy érzi, pszichiátriai kezelése során Önnel szemben visszaélést követtek el (jogtalan beszállítás, szexuális 

zaklatás, bántalmazás, stb.), írja meg panaszát. 
 

Pszichiátriai szerek viselkedési problémákra? 

Ha gyermeke "tanulási problémára" vagy "viselkedési rendellenesség" miatt pszichiátriai szereket szed, és úgy 

érzi, hogy a gyermek állapota semmit sem változott vagy rosszabbodott emiatt, keressen bennünket. Az 

alapítványtól ingyenes tájékoztató kiadvány is kérhető a hiperaktivitás témájában.  

Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány 

1461 Budapest, Pf.: 182. Telefon: 06 (1) 342-63-55, E-mail: info@cchr.hu, Weboldal: www.emberijogok.hu 

Minden információt bizalmasan kezelünk! 

mailto:info@cchr.hu

