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Börcsi Hírmondó 
 

 

 

 

Kitüntetések átadása 

Börcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. szeptember 28-ai 

zárt ülésén döntött az önkormányzatiság negyedszázados évfordulója 

alkalmából, a kitüntetésre érdemesnek tartott személyekről, civilszervezetekről. 

A döntés alapján az alábbi személyek, szervezetek vehették át 2015. november 

21-én, ünnepi közgyűlés keretében az emléklapokat. 

    48/2015. /IX.28./ képviselő-testületi határozat 

 

                                  Börcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

az 5/2008.(II.26.) számú rendelete alapján 

 

B  Ö  R  C  S 

Fejlődéséért 

díjat adományozza 

 

Nagy Ambrus Józsefné 

részére 

a helyi  civil és egyházi közösségek támogatásáért, a kulturális,  közoktatási és egyéb 

területen végzett több évtizedes kiemelkedő tevékenységéért,  lelkiismeretes és áldozatkész 

közösségi munkája elismeréséül, 

a megbecsülés és tisztelet jeléül. 

                                                                         

--------------------------------------------------------------- 

 

 

B  Ö  R  C  S 

Fejlődéséért 

díjat adományozza 

 

Hatos  Hajnalka Csilla 

részére 

a helyi  civil és egyházi közösségek támogatásáért, a kulturális és oktatási területen végzett 

kiemelkedő tevékenységéért, községünk jó hírnevének öregbítéséért végzett lelkiismeretes és 

áldozatkész munkája elismeréséül, 

a megbecsülés és tisztelet jeléül. 

 

 

 

 

2015.december 
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49/2015. /IX.28./ képviselő-testületi határozat 

 

                                  Börcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

az 5/2008.(II.26.) számú rendelete alapján 

 

B  Ö  R  C  S 

Sportjáért 

díjat adományozza 

 

Takács  Attila 

részére 

a helyi  civil  közösségek támogatásáért, községünk jó hírnevének öregbítéséért, a helyi 

fogathajtó élet újjászervezéséért, annak magas szintű fenntartásáért, lelkiismeretes és 

áldozatkész közösségi munkája elismeréséül, 

a megbecsülés és tisztelet jeléül. 

 

--------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

B  Ö  R  C  S 

Sportjáért 

díjat adományozza 

 

Horváth  Csaba 

részére 

 

a helyi  civil  közösségek támogatásáért, a helyi korosztályos és felnőtt sport megfelelő 

hátterének biztosítása területén végzett több évtizedes   kiemelkedő tevékenységéért, 

lelkiismeretes és áldozatkész közösségi munkája elismeréséül, 

a megbecsülés és tisztelet jeléül. 
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50/2015. /IX.28./ képviselő-testületi határozat 

 

                                  Börcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

az 5/2008.(II.26.) számú rendelete alapján 

 

B  Ö  R  C  S 

Közigazgatásáért 

díjat adományozza 

 

Ivánkovits  Zsolt Istvánné 

részére 

 

a helyi  civil  közösségek támogatásáért, az önkormányzati igazgatásban végzett magas  

szintű, lelkiismeretes és áldozatkész közösségi munkája elismeréséül, 

a megbecsülés és tisztelet jeléül 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51/2015. /IX.28./ képviselő-testületi határozat 

 

                                  Börcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

az 5/2008.(II.26.) számú rendelete alapján 

 

B  Ö  R  C  S 

Településfejlesztéséért 

díjat adományozza 

 

Kugler Lászlóné 

részére 

 

községünk közterületeinek ápolása, díszítése és virágosítása terén végzett több évtizedes   

lelkiismeretes és áldozatkész közösségi munkája elismeréséül, 

a megbecsülés és tisztelet jeléül. 

 

--------------------------------------------------------- 
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B  Ö  R  C  S 

 

Településfejlesztéséért 

díjat adományozza 

 

Gyurós  Béla 

részére 

 

képviselő-testületi, valamint községünk közterületeinek és közösségi épületeinek fenntartása 

és felújítása terén végzett több évtizedes   lelkiismeretes és áldozatkész közösségi munkája 

elismeréséül, a megbecsülés és tisztelet jeléül. 

 

-------------------------------------------------- 

 

 

B  Ö  R  C  S 

Településfejlesztéséért 

díjat adományozza 

 

Szammer  Tibor 

részére 

 

 községünk közterületeinek és közösségi épületeinek, építményeinek építése, fenntartása és 

felújítása terén végzett több évtizedes   lelkiismeretes és áldozatkész közösségi munkája 

elismeréséül, a megbecsülés és tisztelet jeléül. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52/2015. /IX.28./ képviselő-testületi határozat 

 

                                  Börcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

 

B  Ö  R  C  S 

Egészségéért 

díjat adományozza 

 

Preisz  Mária 

részére 
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a helyi  civil  közösségek támogatásáért, a helyi  kisközösségek egészséges és sportos 

életvitelének szervezése és támogatása kapcsán végzett több évtizedes lelkiismeretes és 

áldozatkész közösségi munkája elismeréséül, 

a megbecsülés és tisztelet jeléül. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53/2015. /IX.28./ képviselő-testületi határozat 

 

                                  Börcs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

az 5/2008.(II.26.) számú rendelete alapján 

 

B  Ö  R  C  S 

Civil  Társadalmáért 

díjat adományozza 

 

a BÖRCSI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET 

részére 

 

a helyi  civil  közösségek támogatásáért, községünk jó hírnevének öregbítéséért, a térség 

személyi és vagyonbiztonságának megőrzéséért végzett kiemelkedő tevékenységéért, 

tagjainak lelkiismeretes és áldozatkész közösségi munkája elismeréséül, 

a megbecsülés és tisztelet jeléül. 

 

------------------------------------------------------ 

 

 

 

B  Ö  R  C  S 

Civil  Társadalmáért 

díjat adományozza 

 

az ŐSZI NAPSUGÁR NYUGDÍJAS EGYESÜLET 

részére 

 

a helyi  civil  közösségek támogatásáért, községünk jó hírnevének öregbítéséért, a kulturális, 

szociális és egyéb területen végzett több évtizedes kiemelkedő tevékenységéért, tagjainak 

lelkiismeretes és áldozatkész közösségi munkája elismeréséül, 

a megbecsülés és tisztelet jeléül. 

 

-------------------------------------------------- 
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B  Ö  R  C  S 

Civil  Társadalmáért 

díjat adományozza 

 

a BÖRCSI FALUVÉDŐ és MŰVELŐDŐ EGYESÜLET 

részére 

 

a helyi  civil  közösségek támogatásáért, községünk jó hírnevének öregbítéséért, a kulturális, 

művészeti, ifjúsági, egészségügyi, sport és egyéb területen végzett több évtizedes kiemelkedő 

tevékenységéért, tagjainak lelkiismeretes és áldozatkész munkája elismeréséül, 

a megbecsülés és tisztelet jeléül. 

 

--------------------------------------------------- 

 

 

 

B  Ö  R  C  S 

Civil  Társadalmáért 

díjat adományozza 

 

Gyurósné Gősi Katalin 

részére 

 

a helyi  civil  közösségek támogatásáért, községünk jó hírnevének öregbítéséért, a kulturális, 

egészségügyi, szociális, sport és egyéb területen végzett  kiemelkedő tevékenységéért, 

lelkiismeretes és áldozatkész közösségi munkája elismeréséül, 

a megbecsülés és tisztelet jeléül. 

 

-------------------------------------------------- 

 

 

 

B  Ö  R  C  S 

Civil  Társadalmáért 

díjat adományozza 

 

Szalai  György 

részére 

 

a helyi  civil  közösségek támogatásáért, községünk jó hírnevének öregbítéséért, települési 

kapcsolatépítés területén végzett  kiemelkedő tevékenységéért, lelkiismeretes és áldozatkész 

közösségi munkája elismeréséül, a megbecsülés és tisztelet jeléül. 

 

----------------------------------------------- 
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B  Ö  R  C  S 

Civil  Társadalmáért 

díjat adományozza 

 

Polgárdy  Zsolt Imréné 

részére 

 

a helyi  civil  közösségek támogatásáért, a kulturális, egészségügyi, szociális és közoktatási 

területen végzett  kiemelkedő tevékenységéért, lelkiismeretes és áldozatkész közösségi 

munkája elismeréséül, 

a megbecsülés és tisztelet jeléül. 

 

 

        Önkormányzat Börcs 

K ö z m e g h a l l g a t á s 
 

2015. december 7-én 17 órai kezdettel a Hivatalban tartja Börcs község 

Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. évi közmeghallgatását, melyre 

ezúton is tisztelettel hívja és várja az érdeklődő lakosságot. 

   

        Önkormányzat Börcs 

F e l h í v á s 
 

Böcskei György, volt enesei polgármester úr a Református Szeretetszolgálattal 

karöltve december közepén segélyszállítmánnyal szeretne útra kelni a háború és 

árvíz sújtotta Kárpátaljára. 

A térségben az elmúlt egy évben a pénz értéke harmadára csökkent, a lakosság 

komoly megélhetési problémákkal küzd, mivel a családfenntartó férfiakat 

elviszik katonának.  

Börcs község lakosságát is megszólítva kéri, lehetőségei szerint támogassa 

útjukat.  

Amire szükség lenne: 

- tartós élelmiszer: pl. liszt, cukor, étolaj, konzervek, rizs, kávé, 

tésztafélék 

- tisztító – és tisztálkodási szerek 

- általános fájdalom és lázcsillapítószerek 

Felajánlásaikat december 11-ig kérnénk, hogy juttassák el az Önkormányzati 

Hivatalba, illetve az IKSZT-be nyitvatartási időben.Esetlegesen felmerülő 

kérdés esetén, telefonon az 553-240-es telefonszámon tudunk felvilágosítást 

adni. 

        Önkormányzat 
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Európa tetején, avagy az Elbrusz meghódítása 

 

Szeretettel hívjuk, és várjuk az érdeklődőket 2015. december 11-én pénteken 

17,30 órai kezdettel az IKSZT-be, ahol Bólya Péter tart vetítéssel egybekötött 

humoros úti beszámolót kaukázusi élményeiről. Egy hetes túrájuk keretében 

társaival meghódította az 5642 m-re magasodó Elbruszt, valamint több 

gleccsert is felfedeztek az út során. 

S mivel Bólya Péter, börcsi lakos szívesen tölti szabadidejét a víz alatt, vagy 

akár barlangok mélyén, még sok érdekes történettel örvendeztetheti meg 

hallgatóságát. 

A programon való részt vétel ingyenes.  

  

 
 

Köszönjük szépen a jótékonysági vásárra a lakosság, a vállalkozások 

felajánlásait, a résztvevők közreműködését, a megjelenést, és hogy 

vásárlásukkal hozzájárultak a gyűjtés sikeréhez. Az összegyűlt adományt két 

börcsi rászoruló család támogatására, és az IKSZT-nél elhelyezett defibrillátor 

karbantartására fordítjuk.  

        Gyurósné Gősi Katalin 


