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 Falukarácsony 2013.  
 

Az Őszi Napsugár Nyugdíjas Egyesület, a Börcsi Faluvédő és Művelődő Egyesület, a helyi 
Vöröskereszt szervezete, az Iskola, az Óvoda, valamint az Önkormányzat közös szervezésében idén is 

megrendezésre kerül a közös karácsonyi ünnepségünk. 
A Falu Karácsonyfáját 2013. december 22-én vasárnap 15.00 órakor  

Az IKSZT (Erzsébet tér 3.) előtti téren egy kedves kis ünnepség keretében tervezzük feldíszíteni.  
Köszönettel vennénk mindenkitől, akinek lehetősége van rá, ha az ünnepségre egy apró díszt, szalagot, vagy 

bármely olyan ajándékot hozna, amivel szebbé, barátságosabbá, ünnepélyesebbé tehetjük 
 „mindannyiunk karácsonyfáját”. 

 
Közvetlenül az ünnepi műsor és a fenyőfa feldíszítése után a Pitypang óvoda apróságai betlehemes 
műsorukkal, a Győri Pedagógus Énekkar pedig ünnepi koncerttel vár minden kedves érdeklődőt a rk. 
templomban.  
 
A templomi rendezvényeket követően a nagymamák és nagypapák, a vöröskeresztesek és a fiatalok 
mindenkit sok szeretettel várnak egy baráti beszélgetésre, melyhez a forró tea, a forralt bor, a sütemények és 
a sült gesztenye immáron elengedhetetlen. Azt gondoljuk, a rendezvényünk még családiasabbá válna, ha a 
vendégeink a saját maguk által sütött süteményekkel színesítenék a kínálatot. Ha valaki a forralt bor legfőbb 
alapanyagához is hozzá tud járulni, azt szintén köszönettel vesszük. 
A szervezők bíznak benne, hogy minél többen elfogadják invitálásukat és gyermekeiket, unokáikat 
magukkal hozva közösen hangolódhatunk a „kisjézus” születésére. 
 

A tervezhetőség miatt tisztelettel kérjük mindazokat, akik borral szeretnének hozzájárulni az ünnephez, hogy 
felajánlásukat legkésőbb csütörtök délután 16.00 óráig szíveskedjenek a hivatalba eljuttatni. Köszönjük!!!! 
 

              Szervezők. 
 
 
„ Karácsonyi rege, ha valóra válna, Igazi boldogság szállna a világra” (Ady Endre) 
 
Áldott, békés karácsonyt, sikerekben gazdag boldog újesztendőt kívánunk a falu minden lakójának.  
 

Börcs Község Önkormányzata , Civil Szervezetek 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Köszönetnyilvánítás  
 

Köszönetünket szeretnénk kifejezni azoknak a börcsieknek és környező falvakban lakóknak,  a Nyugdíjas 
Egyesületnek, akik az elmúlt hetekben megrendezett vásár és koncert alkalmával támogattak engem és 
családomat. 
Kívánunk mindannyiuknak jó egészséget és boldog ünnepeket! 
 
Bögödi Aladár és családja 

 
„A jótékonykodás lényege, hogy önzetlenül váljunk meg szeretett és nagyra becsült dolgainktól azért, hogy 
másoknak jót tegyünk. „  

Ezúton szeretném mindenkinek megköszönni az elmúlt időkben kapott sok önzetlen segítséget és támogatást 
minden formában. Jó érzés tudni azt, hogy a családon, barátokon és falunkon kívül is vannak segítő 
szándékú emberek. Valamennyien a saját erejükhöz mérten tették könnyebbé számunkra a közeledő 
ünnepeket és az elkövetkezendő időszakot. Külön köszönetet szeretnék mondani Gyurósné Gősi Katalinnak 
és Burnóczki Renátának önfeláldozó munkájukért.  
Kívánok mindenkinek Áldott, Békés, Boldog Ünnepeket. 

Kiss Henrietta 
 
 
 
Szociális tűzifa igénylés 
 
A Kormány 2013-ban is meghirdette a szociális tűzifa programját. Ebben az évben pályázat útján 
Önkormányzatunknak sikerült 22 erdeim tűzifát kedvezményes áron megvásárolnia a Kisalföldi 
Erdőgazdaságtól.  A vonatkozó Belügyminiszteri rendelet alapján Képviselő-testületünk megalkotta a 
szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló rendeletét, melyben részletesen meghatározásra kerültek a 
támogatás feltételei. 
A rendelet meghatározza azoknak a körét, akik alacsony egy főre jutó jövedelmük, vagy más egyéb  
szociális rászorultságuk alapján ( aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, adósságcsökkentési- 
lakásfenntartási támogatásra jogosultak, vagy  hátrányos helyzetű gyermeket nevelők)    jogosultak a tűzifa 
támogatásra. 
Szociális célú tűzifa támogatás ugyanazon lakásra csak egy személynek állapítható meg, függetlenül a 
lakásban élő személyek és háztartások számától. 
A támogatás iránti kérelmet az „Átmeneti segély” elnevezésű formanyomtatványon lehet benyújtani 2014. 
január 15-ig. ( a Hivatalban elérhető, de igény esetén házhoz küldjük) 
Amennyiben kérdés merülne fel, úgy a Hivatal dolgozói készséggel állnak minden érdeklődő 
rendelkezésére. 

        Önkormányzat 
 

Börcs KSE 

A Börcs Kse labdarúgói számára befejeződtek a őszi szezon küzdelmei a megyei II. osztály óvári 
csoportjában. A felnőtt csapat a 7. helyen vághat neki a tavaszi szezonnak, míg az U21-es (ifjúsági) csapat 
az 5. helyről folytathatja márciusban. Utánpótlás csapataink több alkalommal is sikeresen szerepeltek a 
NUPI sorozatban. Öttevénnyel közösen indított U16-os serdülő csapatunk pedig a nagy reményekre jogosító 
1. helyről kezdi meg a tavaszi szezont. 
 
HAJRÁ BÖRCS!!! 
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